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Quando soffria
um ataque de

enxaqueca,
a dor e o mal estar tornavam-se
tao intensos, que ella ficava horas
e horas soffrendo horrivelmente
num quarto escuro, sem poder se-

quer supportar a luz.

Que achado, que allivio, quando, depois
de haver experimentado meia ãiízict de

remédios, sem resultado, tomou
uma dose de

Passados poucos momentos, e a
dor e o mal estar tinham desap-

parecido como por encanto!

Dores de cabeça em geral;
dores de dentes e ouvido;
nevralgias, eólicas menstru-
aes e rheumatismo; conse*

quencias de tresnoitadas,
excessos alcoólicos,

etc.
Não affecta o coração nem os rins.
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CONFRONTE OS NOSSOS
PREÇOS :

45x45
45x95
68x112
68x135
185x275
230x275

3$500
7$000

16$000
20$000
85$000
105$00

275x275
275x320
275x366
275x412
275x458
366x458

120$000
150$000
160$000
210$000
220$000
270$000
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NCVC TRATAMENTO DC CABCILLC j
Restauração — Renascimento — Conservação j

PELA J?'ZWW, PATENTE N. 5.739
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Formula Scientifica do Grande Botânico Dr. Ground, cujo segredo foi comprado por 200 contos de réis
Approvada e Licenciada pelo Departamento Nacional de Saúde Publica pelo Decreto n. 1.213, em 6 de Fevereiro de 1923.

Recommendada pelos principaes Institutos Sanitários do Extrangeiro.
A Loção Brilhante é o melhor especifico indi-

cado contra:
Queda dos cabellos — Canicie — Embranquecimento

prematuro — Calvicie precoce — Caspas — Seborrhéa
-- Svcose e todas as doenças do couro cabelludo.

CABELLOS BRANCOS Segundo a opinião de muitos sabi< s
está hoje completamente provado que

o embranquecimento dos cabellos não passa de uma moléstia.
O cabello caçoou embranquece devido á debilidade da raiz.

A LOÇÃO BRILHANTE, pela sua poderosa acção tônica
e antiseptica agindo directamcnte sobre o bulbo, é pois um ex-
cellente renovador dos cabellos, barbas e bigodes brancos ou gri-
salhos, devolvendo-lhes a côr natural primitiva, sem pintar, e
emprestando-lhes maciez e brdho admirável.

CASPA—QUEDA DOS CABELLOS Múltiplas e vaiadas
sao as moléstias que

atacam o couro cabelludo dando como resultado a queda dos cabe!-
los. Destas as mais communs são as caspas. A LOÇÃO BR1-
LHANTE conserva os cabellos, cura as affecções parasitárias e des-
troe radicalmente as caspas .deixando a cabeça limpa e fresca. A
LOÇÃO BRILHANTE evita a queda dos cabellos e os fortalece.

CAI VICIE Nos casos de calvicie, com três ou quatro semanas
de applicações consecutivas começa a pa^te calva

a ficar coberta com o crescimento do cabello. A LOÇÃO BR1-
LHANTE tem feito brotar cabellos após períodos de alopecia
de mezes e até de annos.

Ella actúa estimulando os folliculos pilosos e desde que haia
elementos de vida os cabellos surgem novamente.

SEBORRHÉA E OUTRAS AFFECÇÕES ?**** •• •'«-
•* pecias determina-

das pela Seborrhéa ou outras doenças do couro cabelludo os ca-
bellos caem, quer dizer despegam-se das raizes. Em seu logar
nasce uma pennugem que segundo as circumstancias e cuidado
que se lhe ^á cresce ou deeenera.

A LOÇÃO BRILHANTE extermina o germen da seborrhéa
e outros micróbios, supprime a sensação de prurido e tonifica as
raizes do cabello, impedindo sua queda.
TRI CHOPTILOSE Ha também uma doença na qual o cabello,

em vez de.cahir, parte. Pôde partir bem no
meio do fio ou pôde ser na extremidade e apresenta um aspecto
de espanador por' causa da dissociação das fibrinhas. Além d'isso
o cabello torna-se baço, feio e sem vida. Essa doença tem o nome
de trichoptilose, e é vulgarmente conhecida por cabellos espigados.
A LOÇÃO BRILHANTE, pelo alto poder antiseptico e alimen-
tador, cura-a facilmente, dá vitalidade aos cabellos, deixando-os
macios, lustrosos e agradáveis á vista.

' VANTAGENS DA LOÇÃO BRILHANTE

1.° — E' absolutamente inoffensiva, podendo portanto ser
usada diariamente e por tempo indeterminado, porque a sua acção
é sempre benéfica.

2.° — Não mancha a pelle nem queima os cabellos, como acon-
tece com alguns remédios que conteem nitrato de prata e outros
saes nocivos.

3.° — A sua acção vitalisante sobre os cabellos brancos, des-
corados ou grisalhos começa a manifestar-se 7 ou 8 dias depois,
devolvendo a côr natural primitiva gradual e progressivamente.

4.° — O seu perfume é delicioso, e não contém óleo nem gor-
dura de espécie alguma que, como é sabido, prejudicam a saúde
do cabello.

MODOS DE USAR
Antes de applicar a LOÇÃO BRILHANTE pela primeira

vez é conveniente lavar a cabeça com água e sabão, e enxugar bem.
A LOÇÃO BRILHANTE pôde ser usada em fricções como

qualouer loção, porém é preferível usar do modo seguinte.
Deita-se meia colher de sopa mais ou menos em um pires,

e com uma pequena escova embebida de LOÇÃO BRILHAN-
TE frieciona-se o couro cabelludo bem Junto á raiz capillar, dei-
xando a cabeça descoberta até seccar.

PREVENÇÃO

Não a"ceitem na'la que se diga ser « a mesma coisa » ou « tão
bom » como a LOÇÃO BRILHANTE.

Póde-se ter graves prejuízos por causa dos substitutos.

m

pENSE V. S. em ter novamente o basto, lindo e lustroso
cabello que teve ha annos passados.

PENSE V. S. em eliminar essas escamas horriveis que são as
caspas.

PENSE V. S. em restituir a verdadeira côr primitiva ao seu
cabello.

PENSE V.; S. no ridículo que é a calvicie ou outras moléstias
parasitárias do couro cabelludo.

Nada pôde ser mais conveniente para V. S. do que experi-
mentar o poder maravilhoso da LOÇÃO BRILHANTE. Não se es-
queça. Compre um frasco hoje mesmo. Desejamos convencer
V. S. até á evidencia sobre o valor benéfico da LOÇÃO BRI-
LHANTE. Comece a usal-a hoje mesmo. Não perca esta oppor-
tunidade. ^

A LOÇÃO BRILHANTE está á venda em todas as drogarias,
pharmacias, barbeiros e casas de perfumarias. Si V. S. não en-
contrar LOÇÃO BRILHANTE no seu fornecedor, corte o coupon
abaixo e mande-o para nós, que immediatamente lhe remette-
remos, pelo correio, um frasco desse afamado especifico capillar.

(Direitos reservados de reproducção total ou parcial)

Únicos cessionários para America do Sul: ALVIM & FREITAS

Rua Wencesláo Braz, n . 22-Sob. — S. PAULO, Caixa Postal 1379

CfXI TPfYW Srs. ALVIM & FREITAS —"vUUrUl>l Caixa 
137Q—S. Paulo

(E. S. T. )
Junto lhes remetto um vale postal da quantia de reis

10$000 afim de que me seja enviado pelo correio um fras-
co de LOÇÃO BRILHANTE.
NOME •
RUA 
CIDADE
ESTADO

I
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N6s líie ensinamos gratuitamente por correspondência.
SYSTEMA PRATICO, GARANTIDO '

Podeis pintar a vossa toalha de
meza com as tintas RADIUM.
Únicas lavaveis garantidas.

Collecçao com 14 cores, 40$000. - Pelo correio mais 6$000

Acabamos de receber estojos e todos os
preparos para a pintura BATIK quetanto successo vem fazendo em Paris.

Estojo 40$, 50$ e 120$ - Pelo correio mais 6$000

TEMOS EM STOCK OS SEGUINTES ESTOJOS:

I
X

Pintura a óleo 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$, 120$, 150$, 250$Aquarea em tubos 35$, 50$, 60$, 75$, 90$, 100$, 120$Aquarella em tablettes e tubos pequenos 7$, 9$. 11$, 13$, 16$, 20$, 30$IVogravura 80$, 100$, 120$, 150$, 180$, 200$
Estanho 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Couro 60$, 80$, 100$, 120$, 150$.
Gloisoné 55$.
Judaica 35$.
Silhueta sobre vidro 45$, 65$.
Silhueta sobre velludo 35$.
Pastel 15$, 18$, 25$, 30$, 45$, 55$, 80$, 100$, 120$, 150$Photominiatura 80$, 100$, 120$.
Pastinello 40$, 50$.
Bico Penna 35$, 50$, 65$, 80$, 90$, 100$.
Sopro — collecçao 30$, 40$, 50$.
Brodeine — collecçao 68$.
Brodeine— 1/2 collecçao 35$.
Lacre — collecçao 30$.
Lacre—1/2 collecçao 15$

PELO CORREIO MAIS 6$Ü0Ú

Qualquer pessoa que adquirir astts estojos receberá gratuitamente
uma demonstração pratica em portuguez.

ri \
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As colunas Negras e as Terras' Más ^Aspectos nacionaes — Antonina. . ] 47A arcnitectura atravez dos séculos.. 73Ketlexoes de um contemporâneo 87

Percorrendo o mundo

O novo Estado livre do Vaticano. 27Singularidades de New York 26
Um aspecto da parte moderna de Sto-ckolmo £¦¦>
A beatificação de D. Bosco. 46Um monumento do passado construídoem nossos dias -9
Os transportes na África 

* 
Portugueza." 80As cheias do Nilo e suas maravilhas. 91A cathedral de Sofia 91
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O culto do passado na Itália. . . . 51
Romances
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Conhecimentos úteis ou curiosos
Propaganda com cartazes eleitoraesha vinte séculos
Prodígios da agricultura scientifica." ." 

'
Uma tribu da America, que não sabe. . .iallar
O valor de uma mulher entre osselvagensL-omcidencias
Sentenças de um imperador phiiôsophoUs primeiros azes

Novidades e invenções

Novo motor a helice
A ultima tendência da moda.
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Músculos de aço. .

Diversos

Bailados acrobaticos.....
A altura dos japonezes
O idolos do publico
Reflexões para um namorado
Julia Faye
O maior gazometro do mundo
Autoomnibus grátis
Quadros feitos com sellos do correio
Miss Nina Payne
Os grandes artistas da edade de pedra
Emocionante caçada
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Uma relíquia de arte antiga
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Um campeonato extravagante
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Os perigos da Atlântico Norte
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encanto de inconjparavel melancolia. Ei essa nevoade emoção que dá valor especial ás paginJseaulntesnas quaes duas epoehas se oppõem em impVesZnador
contraste,

"~~~~~~~~~~ssssss«ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.-J
lamentável preci-
pitação. Vossa
Magestade pode-
ria ter a bondade
de me repetir o
nome d'a<guella
moça, que festa de
pé, junto da se-
gunda colum-
na?... a que está j

í

A 

exposição uni-
versai de Pa-

• PAris tora mau-
gurada poucos dias
antes. Os estran-
geiros affluiam de
todos os pontos do
mundo e as fes-
tas de caracter po-
pular alternavam
com as solemnidades officiaes e as rerenrõpc A* oi ~ i , na
tas personalidades. recepções 

de ai- envolta em um chalé das índias. . .
Mas, desde que começara essa anotheose aindp f*™™ h! i \f"-m Prec,so ter estado por muito

rjuTho Zm7Se 
ergUera tã° "^ C°™ 6S- deTsfólXÍ ^ ^ nãoc-hecera ifella con-

Os 
°soberanos 

iam fazer as honras da exposi- tinh^n^L^f^3' 
* curiosidad,e do principe

ção ao principe tmha' 
no mais aIto «rau* ° gênero de seducção pe-George, o mais

popular e que-rido dos prin-
cipes da Euro-
pa, descendente
de uma das mais
gloriosas raças,
destinado a um
throno dos mais
prestigiosos e de
uma elegância
refinadamente
parisiense.

Sua chegada
suscitara um im-
peto geral de
sympathia e,
por isso, sua vi-
sita òfficial a
exposição attra-
nira concorren-
cia extraordina-
ria. Guando o"landau" 

em
que elle vinha
ao lado do im-
perador Napo-
leão III entrou no recinto da exposição, um clamorunisono se enyueu da dupla fileira de curiosos, que se

I ¦> <1 tf}f^m K**BtK W' V 3 ' ^m\ HtfL m*^^~ui>iíy£mBmt».'f'\l' .-^tI HíflH|,iB. M m Mmr Mi' Àf Hr1 Jr J» *> - MM , ,,, ¦' JY:^Y.' ' ¦•''^^WI^^^g*l*B^BBi^BI^^^MBSWl^^^BfjiaZ.-Jk^íiMSM
¦1;'I 1 IM » JUfi '¦' ' Ifc .' mm mniimmWimmmmlmUmmmmtmmma^*r^,:^àJÊÉÍÊÊmammm^.-. ^.. JÊm MIMÍM«M^»^»»d^»yJl11^M
If 1 iiI II» I ' I * MS MÈMmMMM-mMÊ Mfeg;fl Wm WrJmmWK
laVsf li tUl J-I t f ai HNS8r,*Jjy; r""*i • ¦ *-!»-^^5 * *33 BSto^l HH

iSMfeisSH U11!' ¦ :'S lYYiT '^tm^mmmV 'mfMVm . fwm WsMM M
^M^M»^^5gÍMM»^,-.'...^t»™^Él^^^^^^^^^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M^M>m >¦. fi !t "?gi» - tit siK^ssBflKHIgSaB' w <*,£ &¦» ¦ ' -¦¦ BKraff !¦ ¦

l!'T;.|| i'l KMHpw'»^ '.';1 Hl liI mM mmm^M mr^ mmmM^ •*ZLmm\.-:*pi ^m-mmM MM
fl Hl I*HI*iPh| MMt I

mm\- il Ifl Hl Hl li
¦¦^¦¦1 m\ * ¦¦! Husfl ¦¦¦¦I Bl*^^B ¦^^¦1

^^^^^^^^^^^^^^BBHBfl^Hi^^KM^^HffH^fcflflKflfl. IR • - ^PÜBmmmmmmHJIMpàlilliMili^IPSl H^^l I

IH^H mWW&límm'' ír-' :| Ifl I
Hh^H ISII R^^^hH&íí^^ Ifl I

w&Mm mr ^ ¦ ''¦¦'-¦-'¦¦fll
HH B^â rtH 1W^m mWmü^Êmm I;I..J I <I fl I

¦flggggalSt! MTiwaMB^' a ¦ ¦•JTSpwB B
l^llH Hr^^^r^flflOI '¦;, ¦¦.-.'¦"'""¦i^IjWWíH I

WflrfTiyfiafíffflWi BPf^u^tt^liirr .1 ^MvM mmmmmmiudm——————^^ ¦-1 .•¦s:.,'v'*1iHffl!BH
HIÍSeníil^B^W^WH H_^ J '-¦'inmmi,aaáÃTmrAyiísm^vmmmmm.^mmmmmmmmmmmm . .•_.a^^flB^^H
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O principe George e a condessa Olympia encontraram-se num baile das Tulherias

comprimiam de um e outro lado
hez-se a visita, depois foi servido o "lunch" naKotonde e quando, afinal, houve um pouco de sereni-dade no vasto salão, o orincipe curvou-se para a impe-ratnz, dizendo :

Essas apresentações são feitas sempre com uma

çuhar a Parisiense do 2.° império. Era não somentebelJa mas extranhamente gracil, com uma elegânciainimitável, feita de gosto impeccavel e um infallivelsenso da harmonia. Tendo enviuvado apoz algunsmezes de um casamento infeliz, voltara á sociedadehavia apenas um trimestre; esse curto peri#do foi bas-tante para fazer d'ella o idolo da corte de Napo-leão J1J, porem a condessa até então se mantivera im-
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passível ante as mais ardentes homenagens. . .
Mas a noticia de que o príncipe George, aquelle

que todos admiravam, manifestara interesse por ella,
não podia deixal-a indifferente. E não era apenas o
orgulho que a fazia vibrar assim. Também ella, como
tantas outras, no segredo de seu coração, pensara mais
de uma vez nesse jovem, que reunia em seu vulto her-
culeo e gentil todos os dons da natureza, da situação,

Ri

:
1

I

I

As apresentações officiaes na Rotonda
social e dos bens terrestres : também ella pensara nelle
muitas vezes. . . vagamente, como se pensa em um
personagem irreal, com o qual apenas é permittidosonhar. . .

E agora, de súbito, via seu sonho feito realidade.
O príncipe vira-a, indagara seu nome. A' noite, no baile
das Tulherias, encontrou-o. Elle faliou-lhe e. . . mais
do que isso, disse-lhe palavras tão doces, de uma ter-

riura tão mal contida, de um ardor tão mal disfarçado
que a linda condessa Olympia sentiu o coração di-
luir-se dentro de seu peito.

Mas o sonho durou apenas alguns dias. Quando,escravo das leis do protocollo, o príncipe teve que'partir,deixou-lhe como lembrança d'esse rápido e delicioso
idvllio, um broche de turquezas. E seus deveres, seu
paiz, a política, as viagens, levaram-o para sempre.

O tempo passou. Apoz
o turbilhão festivo, quecaracterisou o fim do rei-
nado de Napoleão III,
vieram os horrores da
guerra, a derrota de Se-
dan... O imperador par-
tiu para o exilio, foi pro-
clamada a republica, as
formosas damas de côr-
te passaram a viver em
uma penumbra discreta.

A condessa Olympia,
possuindo o bastante
para viver de seus ren-
dimentos, mantivera-se
viuva, fiel a recordação
de seu único, fugaz e
impossível amor. Ex-
clusivamente dedicada a
esseu culto secreto, vivia
quasi só, tendo como
única confidente sua
creada Ambrosina, que
fora sua "irmã de leite"
e lhe votava uma dedi-
cação sem limites.

Tendo se afastado por
completo do movimento
social, tinha uma exis-
tencía quasi vegetatíva.
Por assim dizer reclusa
em seu palacete da ave-
nida dos Campos Ely-
seos, mettido no meio
de um vasto jardim,
cujas grandes arvores
ainda mais a isolavam
da agitação da cidade;
sua única distracção
era conversar com Am-
brosina, recordando in-
fatigavelmente os mes-
mos incidentes e acom-
panhar, — de tão longe 1
— a vida de seu amado.

O jovem príncipe de
1867 era hoje um sobe-
rano augusto, quasi ve-
neravel; porem não ten-
do cessado de vel-o nas
photographias, que os
jornaes e revistas publi-
cavam incessantemente,
continuava a vêr no an-
cião ainda robusto com
espessa cabelleira de ne-
ve o mesmo príncipe es-
belto cujas palavras ti-
nham feito vibrar seu
coração.

Annos e annos se passaram sem que cousa alguma
viesse perturbar essa vida lethargica e sonhadora.
Para a condessa Olympia os dias eram sempre eguaes
e nada mais poderia surgir de novo a seus olhos.

Alheia a tudo quando não fosse a lembrança d'a-
quella quinzena fulgurante de luz e de amor, ella só
buscava nos jornaes os echos da existência do "prin-
cipe"; nada mais a interessava.
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Mas um dia, Ambrosim \rn\4-A j
com um fulgor insólito %°olh^fciou ?Mas<quasi correndo, galgou os poucos dlfel0^atravessou o patamar e entrou no bondoiTcU T^'com uma precipitação rin<* jJ • 

^" da condessa
demasiadamente forte' q denUnc,ava um« «"loção

í

a creada — Elle chegou.
Para que dizer mais?'Elle" só podia ser o

único, o idolo, o ines-
quecivel.

Olympia ergueu-se
num movimento brusco,
insopitavel. Entretanto,'
seu rosto ainda bello
manteve-se immove;l.
Apenas ficou mais bran-
co do que os cabellos,
que o emolduravam.

— Chegou ?... Quan-do? Onde está?
Ambrosina nao o sa-

bia. Vira apenas seu re-
trato em uma vitrine e
pelas palavras de boas
vindas, escriptas porbaixo da photographia,
comprehendera que elle
chegara.

A condessa Olympia
abriu com as mãos tre-
mulas os jornaes, em
que ainda não pegara.Nao. . . elle nao chegara
ainda, devia vir, trez ou
quatro dias depois, afim
de inaugurar um monu-
mento. . .

Olympia passou a
niao pela fronte gelada.Elle ia voltar. . . Pode-
ria yel-o... Porque nao?
Aí esta que elle ia pre-sidir era publica. Iria
também, havia de arran-
;ar um meio de se col-locar na primeira fila...
Ou então. . . Poderia
lazer uma melhor.
Vmha-lhe agora umaideia melhor. . .

E, sentando-se de no-vo em seu recanto habi-
tual junto da janella, acondessa Olympia per-deu-se em um novosonho.. .

Passou os trez dias
Que a separavam domomento tão anciosa-
mente esperado, namesma immobilidade
que occultava uma tre-
Pidação quasi tortu-rante.

Quando surgiu afinal0 dia da inauguração,
ergueu-se muito cedo e
Preparou minuciosa-
™ente a toilette, quetesde a véspera tirara de um grande armário antigoe are;ara.

vez O 
°- Vesíuano com °lue e^e a vira pela primeira• Uuena apresentar-se assim, para que seu amadom<us rapidamente a reconhecesse. . .

as ' 1 
a rnenta''(^aole que se mantivera ímmovel, comlaeias, os gostos e as opiniões e, i sobretudo, o coração

de 1867, imaginara longamente aquella "sumrezi"

^trí: erlndarse' tal c°™ «ssr^
tendoÍ^do^em^r *" '""'""í? de Pens" ™^
também o nr nr^ 3 SVa Vlda' a*ia «o sé
Agora dfaTeXárr6 W^ W tod°S °s dias •
em Paris com o olh.n 

' ' naturalmente entrariaaris com o olhar ancioso, a sua procura.

1
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O rei Georgc passou e Olympia desfalleceu preza de um soffrimento indizivel

Com as mãos tremulas, ella abriu sobre o peitoem primeiro logar um lindo chalé de Cashmir
Tinha ainda no ouvido o som da voz do príncipequando elle dissera tão lindas cousas sobre a graçade seu gesto envolvendo-se naquelle chalé.
Por ultimo, com gestos devotos, tirou de um escriniode tartaruga o broche de turquezas formando myosotis..
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Myosotís. . . a flor symbolica. . .
Nao me esqueças. . . Ella nãc es-
quecera e estava certa de que
também o príncipe. . .

Durou quasi duas horas sua
toilette. . . Sahiu afinal, em uma
caleça, que mandara contraetar
desde a véspera.

O ar da rua bate-lhe no rosto...
Como é differente do ar de seu
jardim, o único que conhece ha
tanto tempo, mesclado do perfu-
me de hervas e flores, de efflu-
vios de paz e de solidão. Esse ar
traz-lhe um bafejo da atmosphe-
ra pesada e violenta do mundo
dos vivos e, estremecendo, a con-
dessa Olympia apoia-se ao braço
de Ambrosina.

O calor do sol de Julho des-
lumbra-a. Sem ver o publico em
torno, ella desce do carro diante
do monumento a inaugurar e sua
alta silhueta desenha-se nitida e
ainda aírosa ao lado do vulto
pequenino da criada.

Caminha sem vêr mas sem
hesitar; guiada por suas velhas
recordações, seguindo seus pensa-
mentos que vao diante d'ella, quese precipitam o encontro do prin-cipe.

Em torno toda a gente se vol-
ta, sorri, murmura... Que signifi-
caria aquella toilette^. . retrós-
pectiva? Mas o Parisiense está
habituado a vêr nas ruas, sem
pestanejar, as cousas mais excen-
trícas. De mais tratava-se de um
monumento a uma gloria do 1°
império. . . Talvez aquella senho-
ra, vestida assim, fosse alguma
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Com mãos tremulas, a condessa Olympia pre-
parou sua toilette.
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actriz encarregada de recitar ai-
guma poesia commemorativa.

A condessa inquieta, apressa
sua criada... E' preciso chegar
a tempo, alcançar a primeira
fila...

Emfim. Eil-a bem colloca-
da, a dez passos do monumento.

Um laudau desceberto de-
tem-se no meio da praça, no lo-
gar que os guardas mantiveram
vasio. O hospede real desce e
adianta-se sorrindo. . . Uma an-
ciedade indizivel opprimiú o co-
ração da condessa... Meu Deus!...
Os retratos publicados tinham-a
enganado. . . Mostravam seus ca-
bellos brancos: porem elle de fa-
cto, nao tinha o aspecto de um
velho. Conservava a expressão
enérgica, a vivacidade de movi-
mentos e mesmo a belleza, que
apenas se tornara mais severa. . .

E ao vel-o assim, Olympia
sentiu o coração dolorosamente
contrahido. . . Pela primeira vez,
pela comparação, que se impunha
imperiosamente, ella reconhecia
que envelhecera muito. . . Ainda
isso era o menos. . . Todos enve-
lhecem. Porem ella envelhece-
ra mais do que elle... E isso era
horrendo ! Era intolerável.

Apoz uma breve hesitação,
durante a qual julgara desfalle-
cer, a condessa tentou recuar, fu-
gir. . . Não queria que elle a vis-
se e estava certa de que seu olhar
reconheceria, ao primeiro relance,
o vestido, o chalé.

Mas a multidão se comprimia
de tal modo que não lhe permittia
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COMO E' FÁCIL
SABER TUDO Grammatica Litteraria PEQUENA ENCYCLOPE-

DIA POPULAR

DICCIONARIO DE NOMES PRÓPRIOS
( SEGUNDO A HISTORIA E A LEGENDA )

em AÍhZ" 
' fllho.deT um_ Phjlosopho penpateticiano, que viveu

IZn ííflna8.no.8?cuM ««tes da Era christã. Philosopho edema-gogó influente,foi enviado como embaixador junto de Mithridatese ao voltar, dec,d,u os Athemenses a se alliarem ao rei do Ponto.Aristion quiz resistir a Sylla, mas a cidade foi tomada ( 86, antesde Christo) e elle foi morto ou aprisionado
Aristippio (de Cyrene ), philosopho grego, nascido em Cyrenano anno 390, antes de Christo, discípulo de Sócrates e fundadorda seita cyrenaica.
Diz-se, de um homem refinado em seus gostos, delicado emseus prazeres: 'E um Aristippio .
Mestre na arte de lisongear os tyranos, passou parte de suavida na Siciliana corte dos dous Dionysios. Diogenes chamava-oo cao real . 1 mha um espirito brilhante e salvava-se de todas assituações por suas réplicas humorísticas. Lançou-se, certa vezaos pes de Dionysio, para obter um favor; alguém censurou essabaixeza porem Aristippio respondeu; "Será culpa minha, se essehomem tem as orelhas nos pés?".

. Aristippio, o Jovem philosopho grego, neto do precedente,viveu em 364, antes de Christo. Educou-se sob as vistas de suamai, a celebre Aretea e continuou a escola cyrenaica, distinguindoentre o prazer do repouso, que é negativo e o prazer da acçao, quee o verdadeiro bem da Terra.
Aristippio, tyrano de Argos, desconfiado e cruel. Foi vencidoe morto por Aratos de Sicyone ( século III, antes de Christo) .Aristobulo, de Cassandréa, na Macedonia, viveu em 320,antes de Christo. Foi um dos generaes de Alexandre, o Grandee um de seus historiadores. Sua "Historia", hoje quasi inteira-mente perdida, muito serviu a Arriano.
Aristobulo, judeu hellenisante, de Alexandria, philosopho

penpateticiano, viveu em 150, antes de Christo, segundo uns e,
segundo outros, no começo da Era Christã. E' tido como um tios
primeiros judeus alexandrinos, que inauguraram esse syncretismo
bizarro onde se encontravam amálgamas das doutrinas hebraicas
com os systhemas dos philosophos gregos. Segundo elle, os philo-sophos gregos se inspiraram, no que havia de bom, em Moysés
e seus prophetas.

Aristides, illustre atheniense, que por sua equidade e virtudes
publicas obteve cognome "o 

Justo". Era filho de Lysimaco e per-

tencia a uma das mais nobres famílias da cidade. Viveu no fim
do século V, antes de nossa Era.

Por occasião da invasão da Attica por Dario, Aristides foi
nomeado polemarcha ou general de sua tribu. Segundo uma ver-
são, de resto pouco segura, Aristides, reconhecendo a superioridade
de Melciades, cedeu-lhe seu posto de commando e decidiu seus
collegas a imitarem-o. Combateu valentemente no dia glorioso
da Marathona. No intervallo da primeira para a segunda guerra
medica, Athenas, collocadá pelo brilho de sua victoria no primeiro
plano das nações gregas foi, como se sabe, agitada pelo confhcto
de suas ambições rivaes, expressão dos partidos cuja luta occupa
um tão grande logar na vida da Grécia. Aristides tornou-se,
assim, rival de Themistocles.

Aristides, apparece-nos, na poesia dos antigos narradores»
como modelo de probidade austera, de desinteresse e equidade.
Investido de alguns cargos nas finanças desempenhou-os com rígida
exactidão. Grande numero de anecdotas, ao que parece authen
ticas, quando as apreciamos com as idéias do tempo, mostram
que elle realizou em si mesmo um ideal de virtude tal como a com-
prehendiam certa classe e uma determinada philosophía. Homem
de tradicções, admirador da constituição lacedemonia, adversário da
democracia, tornou-se, em Athenas, o chefe dos eupatridas, sendo
de notar que essa cireumstancia não prejudicou o prestigio de seu
nome. Seu rival Themistocles, espirito de outra fibra, mas caracter
menos honesto e menos puro, era chefe do partido popular. Essa
rivalidade suscitou lutas continuas, ardorosas e vivazes. Um dia,
o povo. talvez fatigado com a preponderância que elle exerça na
cidade (uma verdadeira dictadura de opinião ) afastou Aristides
por meio do "ostracismo" isto é, um exílio de dez annos.

Conta-se que no dia em que isso foi resolvido pela assembléa
Aristides, convidado a escrever seu próprio nome sobre o "voto"
de um cidadão do campo, que não sabia escrever e se dirigira a elle
sem o reconhecer, perguntou a esse homem se Aristides o offendera
pessoalmente. "Não. . . Mas já estou cansado de ouvir chamal-o
o Justo .

Alguns annos mais tarde, no meio dos terrores da invasão
de Xerxes ( 480 antes de Christo), um decreto publico chamou-o
de seu exilio. Reconciliou-se com Themistocles, combateu em Sa-
lamina, com mandou os Athenienses em Platéa e muito concorreu
para essa victoria memorável. Nomeado archonte em 478, asso-
ciou-se a um importante progresso na constituição de Athenas e
apresentou o decreto tornando os cargos públicos, mesmo o de
archonte, accessiveis a todos os cidadãos.
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O descobrimento da America — TERRA ! Quadro de Frederic G,arner

dar um passo. Teve que ficar alli, immovel, tão per-turbada que nem forças teve para baixar a cabeça,com o olhar preso ao rosto augusto d aquelle, que seapproximava.
O rei deteve-se uma primeira vez a pequena dis-tancia. Ella poude contemplar ardentemente seuso nos azues, tão doces e calmos como outrora. Olüustre visitante deu mais alguns passos e deteve-sede novo, bem diante d'ella. A condessa viu nitidamenteseu olhar pousar sobre ella, percorrer rapidamente atoilette. . . o chalé. . .
Santo Deus!. . . Que ia acontecer?
Nada. Seu olhar manteve-se indifferente e elle

proseguiu em sua marcha, saudando os que aclamavamseu nome.
A multidão, agora rompia as fileiras protocolarespara seguil-o. Ficando quasi só, a condessa cahiu semsentidos.
Uma dor insuportável atravessara-lhe o coração*a certeza de que seu amado a esquecera.
Outra illusao! O rei de hoje recordava-se bem da¦Ormosa condessa, que por muitos mezes fizera-o amai-c içoar sua situação de príncipe herdeiro, condemnadoa um casamento dynastico. Conservara carinhosamente

na memória a imagem da encantadora Olvmnia Epor isso mesmo, não poderia tel-a reconhecido na anciãtremula e engelhada, que tivera agora ante seu olhar

Champol

13

"~—d—.—

A INVENCÍVEL burocracia européa
0 axioma "Quem 

pode o mais pode o menos"deixa de ser exacto, — pelo menos diante do que occor-reu com um assignante de uma estrada de ferro fran-ceza.
Esse indivíduo, munido com um bilhete de assi

gnatura entre Paris e a pequena localidade de Le Pecq
;ulgou que podia, ha poucas semanas, descer em Ve-sinet, que e uma estação immediatamente anteriora seu ponto terminal. Assim pensava, posto quecom isso reduzia a distancia kilonletrica a que tinhadireitos.

Mas por telo feito viu-se multado pela companhia
que lhe reclama, agora, a quantia de 18 francos e 95centavos, a titulo de indemnisação — isso é, pelomenos, trez vezes o preço do percurso — por ter saltadoem uma estação não indicada em seu bilhete.
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Chapéus de madeira
Um indivíduo acaba de tirar patente de um novo

processo de jabricação de chapéus. Esse processo é, ao
que parece, de grande simplicidade.

Uma machina especial corta a madeira em longas
tiras, extremamente jinas, que são suhmetlidas á humi-
dade. Esse tratamento determina na madeira assim cor-
tada uma maleabilidade tal que permitle cintal-a c en-
trelaçal-a tão jacilmenie como a palha. O chapéu obtido
por esse sysiliema é mais leve e mais barato do que

o de palha, ao qual, á primeira vista muito se asse- !melha. . |
O Brazil, terra do calor por cxcellencia, não tardará ja adoptar esoe novo chapéu. S

As autoridades de Nova Jersey dictaram uma lei
obrigando, depois de anoitecer e para evitar accidentes,
toda pessoa que viaje a cavallo pelos parques de Ir-
vington a collocar uma "luzinha vermelha ' na. .'.
cauda do animal.

¦
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JÁ 
para o fim da batalha,
quasi ás 8 horas da noite,
no logar determinado

Cerca Santa, o imperador, pre-sentindo o desastre, mas sem
perder o sangue frio, mandou
ordem para que a Velha Guar-
da retrocedesse em trez quà-drados.

WoSfâZJQ

A velha Guarda compu-
nha-se exclusivamente de ve-
teranos. Alli, sobre dez sol-
dados, seis ou oito eram condecorados com a Legiãode Honra. Homens robustos, de ossos grandes, com

P0R i
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|recuar mais um |

POR
Georges d'Esparbés

Apon-

bigodes veneraveis, aspecto severo
Pela primeira vez em sua vida recuavamram-o em per-

Fi
I feita ordem e, a
j principio, afasta-

= ram sem esforço,
I a cavallaria, que

se precipitava
sobre elles. Mas
as cargas succe-
diam-se, inces-
santes e tao fu-
riosas que elles
tiveram que pro-
seguir em sua
marcha, conser-
vando a forma-
cão em quadrado.
Mas, então, a in-
íantaria ingleza,
dispondo-se em
quatro fileiras,
ficou com van ta-
gem de tiro. Seu
fogo mais pesado
e mais intenso,
batia a Velha
Guarda de frente
e de lado. A essa
fuzilaria nao tar-
dou a se juntar a
metralha das ba-
terias Rogers,
Whynca ter e
Gardiner, atiran-
do a pouco mais
de 60metr®s.

Assaltada, as-
sim, por todos os
lados, a Velha
Guarda parecia
um rochedo batido pela tem-
pestade. Apoz cada descarga,
quando a fumaça se dissipava, o rochedo reappareciano mesmo logar. Mas a cada embate, a onda ver-melha dos assaltantes gastava-o mais um pouco. Osrudes granadeiros enchiam os claros de suas fileiras,cnegando-se mais. E os quadrados diminuíram taorapidamente que, em pouco, os quadrados tiveram
que se transformar em triângulos. E a manobra se fezcomo em uma parada.

Tenentes de sessenta annos davam as vozes decommando no tumulto.
-— Primeira fila. . . Apontar!./. Fogo!
Os soldados atiravam com methodo, friamente,sarapmíados pelos respingos de sangue dos que cahiam.¦Ue instante a instante, detiam-se para encher os clarosou fazer frente ás cargas de cavallaria.
~~ Segunda fila. . . Apontar!. . . Fogo !

. Os Inglezes furiosos precipitaram-se. Toda a mas-sa inimiga ergueu-se em vagas de fogo contra o querestava do exercito de Napoleão. Os granadeiros manti-rerarn-se com o mesmo stoicismo. Despidos pelos gol-pes de sabre; vestidos de novo pelo sangue, que corriade seus ferimentos, faziam frente aos mais desespera-°s embates, tombando, diminuindo de numero

íze-

mas sem
passo.

— Primeira fila
tar !. . . Fogo !

Nessa hora suprema ne-nnum homem se considerava
inútil. Os feridos, sem podererguer a cabeça do solo, aindadesferiam golpes, cortando os
;arretes dos cavallos, que pas-savam sobre elles. Os mortos

4. • formavam com seus rnm^ctnnçhen-as para a défeza dos vivos. E os offíciaesmonbundos empregavam o alento em balbuciar or!dens para manter a discipllina. °r
Por fim, seu numero era tão pequeno que os

í
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No centro de um
grupo, uma ban-
deira ficara plan-

tada no solo.

adversários atreveram-se a abordal-os e a luta se tra-vou corpo a corpo, emquanto no centro dos triangu-los ;a tênues, os mais edosos, gravemente, piedosa-mente, queimavam as bandeiras.
Só estremeciam, só erguiam as cabeças veneraveis

quando ouviam esse brado tão novo para elles: '
— Rendam-se !
Mais alguns tiros, outros grupos, que avançamimpetuosamente; sabres que se agitam. Os últimos gra-nadeiros cahem.

Quando a lua surgiu entre as nuvens, dez milhomens jaziam nos logares onde tinham combatido ecahido No centro de um grupo, que fora, por assimdizer, fulminado pela metralha a queima roupa, uma

15
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bandeira ficara plantada no solo, triste bandeira redu-
zida a haste, com o panno despedaçado pelas balas.

Cerca de duas horas da madrugada, uma lanterna
appareceu ao longe, uma lanterna isolada sobre o deso-
lado campo de Waterloo, onde cincoenta mil homens
estavam deitados para sempre. •

Vinha lentamente essa lanterna, com uma luz
tão fraca, que dava aquelle que a sustinha na mão o
aspecto vago e incerto de um fantasma.

E era de facto um fantasma, era a Águia da epo-
péa, que morrera também naquelle dia; era o impe-
rador.

Com o rosto sulcado por lagrymas, que já não se
continham, Napoleão viera de Ouatre Brás, onde seu
ultimo acampamento fumegava, para dizer um ultimo
adeus a Velha Guarda.

Um golpe de vento apagou sua lanterna. Elle
atirou-a longe num gesto de desanimo e então pare-ceu maior na meia luz livida do luar; como quando
passava revista a suas
tropas.

Aquella era a ultima
revista.

Era-lhe fácil reconhecer
as divisões, estendidas alli,
na ordem em que tinham
estado de pé.

Passou sobre a infanta-
ria de Durette e do con-
de de Erlon. Deteve-se
afinal diante do primeiro
quadrado. Atravessou-o,
chegou ao segundo, ao
terceiro.

De súbito estremeceu
e curvou-se. Parecera-lhe
ouvir lamentos, gemidos...
Restariam então alguns
vivos ?

Apurou o ouvido ancio-
samente e um riso de do-
lorosa amargura contrahiu
sua face.

O ruido que ouvira não
era da bocca de seus ve-
lhos soldados, era dos
corvos que já começavam
a pousar sobre elles. Não
era ruido de vida; era de
morte.

O imperador levou as
mãos ao rosto e soluçou.

D'esta vez a acabru-
nhadora verdade impu-
nha-se a seu espirito.
D'esta vez comprehendia
que estava tudo acabado.

Georges d'Esparleês.
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a desejar a morte e absteve-se de comer até se extin-
guir de inanição.

Em muitas localidades os suicídios eram consum-mados. . . com a approvação das autoridades
Conta Valerio Máximo ( L II; c. VI) que o governoconservava em um "deposito 

publico" certo veneno

~l

misturado com cicuta e
queexpondo motivos "razoáveis",

de

foi íll.
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rnecia aquelles, que,manifestassem o desejomorrer. '
Sob o despotismo dos primeiros imperadores ro-manos, os suicídios foram freqüentes.

cr Segundo Cornelio Tácito, o temor ao carrascoothcial multiplicava as mortes voluntárias.
Os que se deixavam condemnar eram despojadosde seus bens e privados de sepultura. Ao contrarioaos que se suicidavam asseguravam seu testamento eseus íuneraes. Era a recompensa de sua própria de-terminação.
Os aduladores matavam-se para 

"afastar da pes-sagrada do Imperador, os males que podiamameaçal-o . . .

,. , C(:rto adulador, segundo Suetonio,
fizera juramento de morrer por Caligula;
vendo-o hesitante, depois, o imperador
mandou corôal-o como victima e fel-o
perseguir por uma tropa de garotos, com
ordem de apedrejal-o, recordando-lhe seu
juramento, até que foi atirado do alto da
rocha Ta rpeya.

Adriano, farto de viver, ordenou a
um de seus escravos que lhe enterrasse
uma espada no peito.

Plutarcho relata em seu Tratado da
alma, referindo-se ás enfermidades de
que a alma pode padecer, que quasi to-
das as moças de Miles tomaram da noite
para o dia a resolução — sem motivo
conhecido — de suicidar-se e grande nu-

mero d'ellas se enforcou.
Esses suicídios foram

tão numerosos, que não
se encontrando remédio
para evitar essa obstina-
ção, foi decretado que
toda a moça suicida seria
despida e, assim, comple-
tamente nua, exposta na
praça publica.

Immediatamente cessa-
ram os suicídios. O pu-
dor foi mais forte do que
a mania da morte.

Era o imperador que passava sua ultima revista.

| Os suicídios na antigüidade gu^ia anti-
guidade o

ia . r , temorádor era mais forte do que o medo da morte. Váriosescnptores latinos relatam innumeros suicídios moti-vados pelo terror das enfermidades. E' claro queainda hoje occorrem casos similhantes, porem emmenor numero.
A maior parte dos que estavam resolvidos a mor-

í 
rer, convocavam suas famílias e seus amigos, expon-
do-lhes os motivos, que os levava a optar pelo sui-
cidio.

Quasi sempre eram esses parentes e amigos os
que decidiam sobre a resolução a tomar.

O rhetorico C. Albutius Silus, depois de ganhar
grande fama em Roma, retirou-se, já muito edoso,
para seu paiz natal, a Navarra. Alli chegando con-
vocou o povo, expoz-lhe os motivos que o levavam

A mais prejudicada...

Ao sahir de sua resi-
dencia, o conhecido juiz
londrino //. W. Hopkins,
escorregou e cahiu, rolando

pela escada.
O porteiro acudiu, pressuroso e ergueu o juiz, per-

guntando-lhe:
Vossa Honra magoou-se?

( Como é sabido, na Inglaterra dá-se esse tratamentoaos juizes).
Não — respondeu Hopkins — minha honra está

intacta. . . 0 mesmo não posso dizer de. . . minha cabeça!

Orna anciã turca, Nechc Hanem, cozinheira durante
muitos annos dc uma conhecida Jamitia de Constantinopla,

joi censurada, recentemente, por haver mal temperado um
prato. Logo que sua patroa sahiu da cozinha, a cozinheira
bebeu um veneno violento, morremlo^nisíãn^ãireãlhlhW.

A um creado dc outra família de Stambul, joi chama-
da sua attenção por um pequeno descuido no serviço; no
dia seguinte, o injeliz suicidava-se atirando-se cm um rio.

Aqui, dentro dc pouco tempo, os que appeitarão
para o suicídio serão... os patrões!
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logio bateu ^**^ t/''\J:JN V VPMfí /% **•** ', 
I

8 horas, o **••••« Lj 1% \^ & £\ $^^$^ acompanhal-a }
Sr A Ikon .„ ®®®®Sfflffl(S- nesse torvehnho IQuando 

o re-
logio bateu
8 horas, o
Sr. Alber-

to Anglade, que estava sentado
diante de sua secretaria, diante de um livro sem lei nergueu-se bruscamente. Sua inquietação não Smais supportar a immobilidade. Tocou a campainhae quando a cnada appareceu á porta, repe' fu lhepela terceira vez a mesma pergunta:Está bem certa de que a senho-
ra não telephonou durante minha
ausência ?

— Não, senhor. Eu não sahi e
posso af firmar que a senhora não
telephonou. . . Estou até extra-
nhando... Tendo que jantar fora,
com o senhor. . . está demorando
tanto. ..

Era isso exactamente queestava angustiando o Sr. An-
glade. Nicole nunca fora pon-tual, mesmo porque contava
com a terna indulgência do
marido; voltava para casa
nas horas mais inverosimeis...
Mas, quando tinham que ir
a um jantar em casa de
pessoas amigas, não.
Tomava muito a serio
os deveres sociaes para
commettejr simi-
lhante incorrecção.
E, nesta noite, ti-
nham que jan-
tar em casa dos
Deverdier, pes-
soas ama|veis,
em cujas rela-
çoes Nicole fazia
grande empe-
nho...

Quando sahi-
ra, ás duas ho-
ras da tarde, dis-
sera-lhe com sua
habitual vivaci-
dade:

— Vou cor-
rendo... Tenho
que ir hoje. . .
nem podes ima-
ginar... a costu-
reira, sapatei-
ros, visitas. . .
E como queroestar de volta
as sete horas,
para fazer mi-
nha toilette com
calma... na.o
posso perder um
minuto.

Beijou-o, co-
mo sempre, com
grande ternura
e elle acompa-
nhou-a até a
Porta com um
olhar enlevado.
Amava-a tanto!

^stavam casa-
dos havia seis
^Dos.^eJle^-lio
mem de trinta e cinco annos, grave,absorvido por trabalhos sobre Historia, a
que uma grande fortuna lhe permittia
s 

e^lcar-se inteiramente; ella treze annos mais moça,secluctora e trepidante, incansavelmente apaixona-aa por aciividades mundanas. . . Elle, incapaz de

Conto de Frederic Boutet

acompanhal-a
nesse torvelinho
mas também in-

• í ii-, capaz de contra-
a sen o-ocf- J i-a* habltu°u-se a deixal-a vivera seu gosto, a sahir livremente
ni^o 

a(Tontecia ° seguinte. Durante o dia, Nicolenuncaestava em casa e á noite era raro que est vésseAnglade solfr.a com isso; não porque ti^É^
linha absoluta confiança
nella —- em sua ternura, emsua lealdade; mas lamentava
nao ter sua presença cons-tante. . . Gostaria que ella
passasse o dia inteiro a seulado... que ella se interes-
sasse por seus trabalhos. . .Mas considerava que esse seusentimento era de um egois-mo ignóbil.

Ella gostava de se di-
Era natural...

Não tinha elle
a mania das
pesquizas his-
toricas ?. . .
Cada qual
tem suas pre-
dilecções.

Oito e um
quarto I Por
que estaria

Nicole de-
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Um dia, entrando em seu quarto, encontrou-a fazendo toilette... 
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morando assim ? Anglade dirigiu-se ao telephone, tor-
cendo nervosamente os dedos mas deteve-se com um
olhar allucinado. . . TeJephonar para quem? Não sa-
bia que pessoas Nicole devia visitar nesse dia.

A campainha da porta tocou nesse momento.
Anglade precipitou-se e viu sua esposa, amparada pordesconhecidos, com um penso envolvendo-lhe a fronte,
outro num braço... Ouviu que lhe diziam: — "Um
accidente de automóvel... Nada de grave".Nicole, muito pallida, tentando sorrir, murmurou:— Não te assustes. . . Não é nada. — E, não po-dendo esquecer suas obrigações sociaes, acrescentou —
Previne Mme. Deverdier.

«¦

Anglade foi o mais carinhoso e dedicado dos en-
I fermeiros; e, com um pequenino remorso abençoava
í
I

I
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O Sr. Anglade vivia attonito no meio d'esse pandemônio. . . Nunca imaginara que sua esposa pudesseter tantas amigas; e sentia-se tonto no meio d'aquelleturbilhão perfumado, papagueante.. . Tinha a impressão de que sua casa se tinha tornado um dancinq e não
podia fugir porque Nicole manifestava o mais evidenteorgulho em apresental-o a toda a gente. . . Mas como
jhe pesava aquella existência 1. . .

Não podia escrever. nem sequer pensar.Jlmlim... Ao menos, Nicole estava se distrahindo
Mas um dia Nicole sentiu-se completamente curadae começou a sahir de novo. Não o fez^sem certo remorsoe pediu ao marido que a acompanhasse a esse primeiroconvite... Elle fez-lhe a vontade. Tratava-se de11 m banquete... moderno, com uma atmosphera de

;azz, dancing, tumulto, mesas pequenas. . muita liber-dade.
Naturalmente

elle ficou em uma
mesa e Nicole
noutra. Isso ain-
da mais con cor-
reu para que o
historiador se
aborrecesse mor-
talmente.

A's 11 horas
da noite, procu-
rou a esposa. De-
pois de ter dan-
sado varias ve-
zes, Nicole volta-
ra a sua mesa e
conversava com
um cavalheiro
grave, que pare-
cia a eahir de
som no.

Vendo-o, ella
apressou-se para
o vestiário, des-
culpando-se.

—- E' verdade,
meu querido. . .
Eu esquecera que
te havia promet-
tido voltar ce-
do. . .

I
Ella sentára-se de" novo á mesa conversando com um cavalheiro gordo, que parecia a eahir dde som no
secretamente o accidente que, sem pôr em risco suavida, deixava-a alli, durante tantos dias, preza em casa,so d elle, confiada a seu carinho. . . No dia em queentrando em seu quarto, encontrou-a pela primeiravez Wndo toilette, teve lagrymâs de enternecimento.

Mas,jio mesmo tempo, não poude conter um apertono coração a idéia de que ella ia fugir-lhe de novoMas a convalescença foi longa e apenas o medico o per-mittiu, as amigas começaram a visitar Nicoje^rhneW

No dia seguin-
te, apoz o almo-
ço, Nicole apre-
sentou-se em seu
gabinete prompta
para sahir.

— Alberto. . .
juro-te que tenho
muita pena de te
deixar em casa...
mas não posso
deixar de ir á
costureira, ao

?commigo

Eico até muito

as mais intimaSr-pogHanHWantér^^
timas e por fim as de simples relações. Todas as tardesa casa se enchia. Um grupo animado, renovado, mui-tiforme mas sempre o mesmo, cercava o divan de Ni-cole. A porta se abria e fechava a cada instante. Co-meçaram a vir homens também... Tomava-se chá.
Um phonographo possante fazia ouvir a cacophonia
do ;azz.

dentista... Não ficas aborrecido
Elle beijou-a com affeição.

Que tolice, minha querida. . . . .^w  ....
contente. Isso prova que estás completamente boa. . .
, r[a verdade. Elle estava contente por vel-a resta-
belecida. . . e também por vel-a sahir. Comprehendera
que a base do doce accordo em que viviam estava na
ralta de convivência.

Nicole jíãrfiu alegremente e elle se fechou em seu
vasto e tranquillo gabinete com um sorriso de indizivel
satisfação.

Frederic Boutet.

Desejas parecer um poço de sabedoria? Viluperasempre c verás como o vulgo le rodeia com grande revê-
rencia. —Leopardi.
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Episódios históricos - LANNES E JUNOT EMBAIXADORES EM LISBOA
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Durante 

os últimos annos do
século XVIII, os represen-
tantes da França em Por-

tugal — com a excepçao de An-
tonio d'Arbaud — mantiverar».
uma linha de procedimento, quese coadunava com os invioláveis
ritos da corte, com as infringiveis
praxes da etiqueta. O generalLannes, ministro plenipotenciario
da Republica Franceza, é que se
afastou d'essa linha, traçada prin-cipalmente pelos seus dous ante-
cessores, o marquez de Bombel-
les e o conde de Chalons, embai-
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submetter ao roncador. Nao é
de admirar que Lannes assim
comprehendesse as funcções de
embaixador, porque possuía edu-
cação restricta. De resto, quasitodos os officiaes superiores do
exercito de Napoleão punham de
manifesto a mesma arrogância.

Mas, em 12 de abril de 1802,
Lannes teve um rasgo de delica-
deza e mandou um valiosissimo
presente ao príncipe D. João,
presente, que foi levado a Queluz
por seu secretario Sr. Fitte e
consistia num manto de velludo
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O general Lannes,
duque de Monte

Bello.

to, que o secre-
tario da legação
franceza lhe
apresentava
para assi-
gnar, Lan-
nes acudia
logo, num
assomo de
cólera:—"Ah! El-

le não quer
assígnar? Va-

mos tel-as bo-
nitas! O negocio
agora é commi-
go !

E o príncipe
acabava por se

l

O príncipe regente D. João, de-
pois D. João VI.

xadores de Luiz XVI. Lan-
nes chegou em Março de
1802 e morou, primeiro, em
Buenos-Aires, nas casas do
desembargador Santa Mar-
tha, antecedentemente ha-
bltadas pelo cônsul de In-
glaterra, mudando-se de-
pois para a hospedaria
jngleza, de Thomaz Wil-
hams, no palácio de D.
José Lobo da Silveira,
na esquina do largo do
Conde Barão e da rua
dos Mastros. Sua petu-lancia tarimbeira era de
tal quilate que, quandoelle visitava o príncipe D.
João, em Queluz, pergun-tava sempre, com espirito
de soldado:

— "Mr. du Brésil, estáem casa?"
Se o príncipe punha em-bargos a qualquer documen-
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A rainha D. Maria I

verde e um selim bordados
a ouro com coldres riquissi-
mos, duas pistolas da fabri-
ca de Versailles, delicada-
mente trabalhadas, arreios

e freio para cavallo egual- ]
mente luxuosos e uma j
espingarda de dous tiros ]
para a princeza D. Car- j
lota Joaquina. O prin- jcípe retribuiu esta deli- j
cadeza com outra, por- ]
que, em Junho, enviou |
a Lannes por João Dio- j

go de Barros (futuro !visconde de Santarém ), jseu guarda-joias, um re- f
trato seu circundado de I

diamantes e encimado por juma coroa de pedrarias, [
uma espingarda especial- }
mente fabricada na Fundi- I
ção, dous pares de pistolas, jumas grandes de dous ca- j
nos e outras pequenas, ten- I
do os respectivos polvori- }Junot, gravura de Manduison
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Jeronymo Bonaparte

nhos, em vez de pol-vora, ouro em pó e 24
balas, sendo 12 gran-des e 12 pequenas,também de ouro.
^Durante esta mis-

são de Lannes, reben-
tou um grande es-
caRdalo na corte de
Queluz. D. Eugenia
José de Menezes, filha
do conde de Cavallei-
ros, damacamaristado
paço e, segundo se bo-
quejava, ex-amante do
príncipe regente, fugiu
com o medico da real
câmara, João Francis-
co de Oliveira, homem
casado e com quatrofilhos, bem fallante

.... ein.varias línguas, mas
useiro e vezeiro nes-
tas façanhas, porqueia fora expulso da ilha

Luciano Bonaparte
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Palácio do Largo das "Duas Egrejas", onde Lannes se installou por occa-siao de sua segunda embaixada em Lisboa.
da Madeira como desinquietador de famílias e andara na campanha de Roussillon, de onde trouxerauma franceza è na campanha doAlemte;o, onde raptara uma freira.

Lannes pediu passaportes, par-
j "^madrugada de 10 de Agostode 1802 para Aldegallega e tomoua posta para Paris, onde nao aque-ceu o logar, porque, em 11 deMarço de 1803, voltava a Lis-
boa. Então, estabeleceu residen-
cia no palácio do largo do Ix>re-
to, que fora mandado edifícar
em 1791 pelo pecunioso nego-
ciante Francisco Hygino Dias Pe-
reira, palácio adquirido em 1830
por João Ferreira Pinto Basto, quenelle recebeu a visita de D. Pedro
IV em 29 de Julho e 2 de Agosto de
1833. Nessa segunda en viatura,
Lannes mudou de tactica. Se, na
primeira, fora brusco, impertinente,
fanfarrão, na segunda foi blandi-
cioso, persuasivo. Suas conferências

com o príncipe regen-
te ameudaram-se e te-
ve algumas nocturnas,
como a que se realizou
na noite de 18 de No-
vembro de 1803 para
ultimar a combinação
de nossa neutralidade,
sellada, emfím, peloínappelavel tratado de
19 de Março de 1804,
o que motivou enviar-
se ainda por cima, a
Talleyrand, um pre-
sente composto, de
uma caixa de rape
guarnecida com bri-
lhantes e um annel
com um solitário.

Em certa oceasião,
andando o príncipe re-
gente em uma caçada
de perdizes nos arre-
dores de Queluz, ap-
pareceu inopínada-

/flfl>^^'>-^^v-'^''^flfl^K ' fl B^\

A prima donna Gaforini, outra grandeartista que tomou parte nas festas orga-msadas por Junot e cujos penteados de-ram origem á palavra gajorinha.

mente o general Lannes, que depois o acompanhou na
partida venatoria e foi presenteado com uma

lebre por sua alteza.
Em outra oceasião, Mmé. Lan-

nes, presenteou D. Carlota Joaqui-
na, então no paço de Mafra, com
uma coberta de cama, toda de ren-
das maravilhosas, pelo que o a;u-
dante de seu marido, conduetor
da dádiva, recebeu d'aquella prin-
ceza uma bellíssima "sortilha",
em que se entrecruzavam os raios
de pedras valiosas.
Lannes conseguiu assim tornar-se

persona gratíssima ao príncipe re-
gente. Este ficou tão agradecido

ao pseudo diplomata, que elle e
D. Carlota Joaquina apadrinharam
um seu filho, baptisado com o no-
me de João, na real capella da Bem-
posta, em 29 de Setembro de 1803.
O baptisado celebrou-se consoante
as inflexíveis regras do protocolo,sendo o neophyto conduzido nos
s
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braços de sua mãi, acompanhada nPlac «••—«—»—..—„_„.braços de sua mãi, acompanhada pelasmarquezas de Lumiares e de S Miguel eí por seis damas. O padrinho brindou o ge-neral francez com um presente avaliado em
quatro mil libras esterlinas, fora trez du-
pios punhados de brilhantes; e a madrinha
presenteou Mme. Lannes com seu retra-to, circumdado por trez ordens de dia-mantes e fechado por uma coroa.

i • jA n°Ú-e ° enviacl0 francez deu umaluzida reunião em seu palácio.Mas, como reza o annexim latinonon sempcr crunt salumatia. O generalLannes, promovido a marechal, teve deabandonar a corte deLisbôa e tomar o cami-nno de t rança
na madruga-
da de 31 de
Julho. Sua es-
posa partiu na
fragata Cario-
ta para Lo-
rient, tendo
por compa-
nheiro de via-
gem D. Lou-
renço de Li-
ma, novo em-
baixador em
Paris, que
conduzia uma
coroa p h o s-
phorescente
de riquezas la-
pidarias e um
sceptro em
que pyrilam-
pisavam ex-
plendidos dia-
mantes, obje-
ctos avaliados
em seiscentos
contos de| reis
e offerecidos
pelo príncipe
regente ao im-
perador dos
F r a n c e z es,
afim de lhe servirem

*
Talleyrand quiz confiar a nova embaixa
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da em Lisboa ao maré-
chal Lannes, mas, comoeste nao estivesse pelosautos, Napoleão poz amira em Junot, que ac-ceitou vir para uma cor-te, que era 'uma casasem rei nem roque", se-

gundo a phrase do
próprio Lannes. Accei-
tou-a porem, com re-lutancia, porque seudese;o era engolphar-se

na voluptuosidade ver-melha das batalhas, na

í
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Capella da Bemposta, onde se realizou o baptismo
do filho de Lannes.

^0 a/fo, o maestro ítalo Or-pheu. _E/n »l«.a»; Lord Byron.

gloria sangrenta das con-
quistas.

Por decreto de 4 do /?/__-A>/W_ do anno 13 (23 de
Janeiro de 1805 ), o coronel-
general Junot foi nomeado
embaixador em Lisboa eSr. de Rayneval foi nomea-
do seu secretario.

O novo embaixador, sua
esposa e sua filha vieram
juntos até Bayonne, onde
Junot encontrou ordens for-
mães do imperador e, em
virtude d'ellas, seguiu com

• j . T i urgência em companhia deseu a;udante Laborde para Madrid, emquanto Mme. Junot oro-seguia em seu coche de coltera e se via em apuros para se livrardas unhas íarpantes dos bandoleiros hespanhoes.
O casal Junot partiu juntos de Madrid e, perto de Truiilloencontrou Jeronymo Bonaparte, futuro rei de Westphalia, quevinha de Lisboa, onde estivera hospedado na "Casa de Pasto"de Carlota Montaria, no largo de S. Paulo, n. 12, moderno 2 oanciar e onde deixara temporariamente sua esposa, a linda Elisa-betn Paterson, a quem o Sr. Serrurier, cônsul e encarregado denegócios de França, se negara a entregar passaporte. Um outroBonaparte, o Luciano que, na qualidade de embaixador emllespanha, firmara o deplorável tratado de Badajoz em 1801tora presenteado com velho moscatel de Setutal por D Carlotá
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Joaquina, vinho que figurou entre as se-
te mil garrafas da frasqueira de Carlos
X, vendida depois do throno ser arras-
tado pelo cyclone revolucionário de 1830.

Junot chegou a corte de Lisboa em
sexta feira, 12 de Abril de 1806, fixan-
do residência no palácio do largo do Lo-
reto, do qual ficou devendo 1:600$000
de alugucr annual, a mesma que pa-
gava Lanncs. Defronte d'esse palácio
no quarto andar do prédio que tor-
neja da rua do Outeiro para o largo
de S. Carlos, tinham morado o con-
sul Serrurier e o celebre sopranista Crês-
centini, que, com sua voz herma-phro-
dita e seus ademanes androgynos, fa-
natisára o publico do theatro lyrico. A
principio, junòt desgostou-se da casa,
por motivo da visinhança da Encarna-
ção, cujos sinos lhe azoavam a cabeça
e parece que desejou mudar-se para o
palácio de Palhava.

V •• W 4t /*¦ ¦ '» ; •. À --¦ w S

Mllc. Junot, duqueza de Abran-
tes. Segundo uma miniatura de

[Guaglía.

e as outras para os duques de Lafões-e
de Cadaval, conde de Villa Verde, mar-
quez de Bellas, ministro dos estrangei-
ros e D. Lourenço de Lima, embafxa-
dor em Paris. Depois, foram recebidos

em audiência particular por D. Cario-
ta Joaquina, D. Maria I e D. Maria
Benedicta.
Nesse dia, as damas palatinas estre-
aram um traje azul e vermelho, quea princeza real lhes mandara lazer
para as recepções solennes. Âlme

Junot, ao vêl-as tão caricaturaes e
sentadas no solo com as pernas cruza-

das — porque, ante os monarchas, as
damas só se sentavam no chão ou em
tamboretes — comparou-as a cacatuás.
Excepcionalmente, D. Carlota Joa-
quina não tivera a idéia de se apresen-
tar, como costumava fazer nos "beija-
mao", com um vestido de chita afoga-
do no pescoço e de grande cauda e com^ , j ii i i , , ™ - " *ir pca^uçu c uc granue cauaa e com&m torno do novo embaixador, condensou-se logo a banda das Trez Ordens, a tiracollo, ao invez do queuma balsamica atmosphera de sympathia. Uma carta mais tarde, praticava nos "beija-mao" no Rio de Ja-confidencial do ministro dos estrangeiros ao conde de neiro, em que luzia um vestido de cauda rocaean^eVilla Verde dizia: * - • c

— ''Conheço o novo nomeado para embaixador,
tem maior talento e é mais amável do que Lannes,
porem julgo que as intenções serão as mesmas".

Uma carta do conde de Ega, datada de 14 de
Abril, dizia ao mesmo Villa Verde:— Estive com
Junot, que é vi-
vaz, tem boa
presença e ma-
neiras". E ou-
tra carta secre-
ta do citado
estadista a Vil-
Ia Verde, apre-
ciava assim o
Junot:—"Mo-
do, figura e
expressões, tu-
do previne em
seu favor."

Junot visitou
os secretários de
Estado o duque
de Lafoes e o
patriarcha, para
o qual trazia
uma carta de re
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Sir William Reckford na velhice Sir William Reckford, moço

de veíludo e ou-
ro, preciosa cen-
fecção de Mme.
Josephine, da
rua do Ouvidor,
a modista es-
tampilhada com
o sinete do gos-
to requintado,
a modista, que
ainda logrou
impor o ulti-
mo figurino
ás cariocas
elegantes do
império de D.

Pedro I.
Junot achou

que a princeza
era feia como
as Eumenides.

No dia imme-
dia to, 25 de
Abril, anniver-
sario natalicio
de D. Carlota
Joaquina, hou-
ve beija-mãocommendação ató que pela 1 hora da tarde dequar- em Queluz, onde o espectaculos» embaixador'se 

'apre
ta.fe.ra, 24 de Abnl, elle e sua esposa toram receb.- sentou com grande luxo, ostentando seu beUo unifo,dos em audiência solenne no paço de
Queluz, servindo de introduetores o
marquez de Bellas e o conde de
Almada. O embaixador e a embai-
xatriz tiveram de cumprir rigorosa-
mente o formulário regimental da
pragmática, as tyrannicas leis da
cortezanice, que então possuíam a
magestade lenta e complicada das
liturgias. Segundo pragmatisa-
va o cerimonial, Mme Junot levou
o panier ou o donaire, cuja elegan-
cia redundante deixara de ser
moda em França havia dezesete
annos 1

Uma testemunha presencial diz
que. Junot "deu seu recado com
polidez e civilidades," entregou as
credenciaes, uma carta autographa
de Napoleão para o regente e uma
caixinha quadrada, de que foi porta-
dor o coronel Laborde e que con-
tinha sete grão-cruzes da Legião de
Honra, sendo uma — com placas
de diamantes —'- para sua alteza real

m flflfll flflfl,*3F*'^^¦flflaa^^jV vUVa^fll flWnflj Be \
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A cantora Catalani, contratada por Junotpara as festas na embaixada.

me de coronel de hussaros, todo relu-
zente de ouro e com uma capa de-
bruada de pelliças de raposa azul,
mas conservando o sfiako flamman-
te na cabeça, desprimor que sum-
mamente aggravou a prosapiados áulicos, mas não impediu que

o regente lhe mandasse pedir o
uniforme para modelo de outros

dous, destinados a elle e a seu
filho Pedro, uniformes que foram
feitos pelo Sr. Pierre Duprat, ai-
faiate de sua alteza real, estabe-
lecido no 1.° andar, lado esquer-

do, que hoje tem o n. 17, fronteiro
á calçada do Sacramento.

A missão diplomática de Junot ei-
frava-se em induzir Portugal a fe-
char os portos aos navios inglezes e
estipular um tratado de alliança
entre o império, Portugal e Hespa-
nha. Mas, antes de se encetarem as
negociações, houve um incidente.
No dia 6 de Maio, entrou no Tejo
uma frota de 70 velas inglezas, que

li li li ii ii ¦• —. ,, «_, ___ ____________ ¦¦( I
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queria viveres e desembarcar a maruja, ao que o em-baixador lrancez poz óbices, porque reputou uma in-tracção de neutralidade. Este caso prestou flanco ásinvestidas de Junot, que lançou trez notas diplomáticasa ultima das quaes com o tom aggressivo de um uHi-malurn,, o que compelliu o gabinete portuguez a influir
junto do almirante in-
glez, que, apenas o vento
pérmittiu retirou-se.

Junot conferenciou, pe-Ia primeira vez, com o
príncipe na noite de 19
de Maio, no paço de
Queluz, estando presen-
tes o conde de Villa Ver-
de e Antônio de Araújo
de Azevedo, que se reti-
raram d'alli para Lisboa
depois de soar a meia-
noite. A's 8 horas da
noite de 27 de Junho, o
embaixador conferenciou,
de novo, com o príncipe
em Bemposta e no do-
mingo, 7 de Julho, foi a
Cintra, afim de assistir
ao banquete que Antônio
de Araújo offereceu ao
corpo diplomático na"Casa de Pasto" da ir-
landeza Mrs, O' Daisy
Cassidy (hoje o hotel La-
wrence) e onde, quatroannos depois, se hospeda-
ra lord Byron, que, nu-
ma alcova do segundo an-
dar, escreveu o primeiro
canto de ChildcHarolde e
lançou a magestosa pur-
pura das suas rimas sobre
a paizagem de Cintra.

Junot inaugurou as
suas recepções ás quin-tas-feiras, em que havia
jogatina de voltarete, cas-
sino, quinze e whisl, o
forte do embaixa-
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mosura era triplicada pela mentira dos cosméticos,emquanto as retardatarias retocavam as garridicescap,ííares no gabinete de vestir, nas salas chilrae-vam sedas, ferviam rendas que rebentavam em ja-ctos de espuma, soavam vozes que se diriam notasperdidas de flautins de prata, ramalhavam leques
empunhados por mãos
delicadas cuja graça ry-
thmica tinha o vôo balan-
çado de uma aza. E os
sons da orchestra derra-
mavam azougue nas per-nas dos valsistas, em-
quanto nas lâminas dos
espelhos se animatogra-
phava uma rotação con-
tmua de collos de neve
sublinhada de âmbar, de-
cotes riscados em trian-
guio isosceles, garganti-
lhas de topazios, plumas
tremulantes, sedas de côr
das lamas de Paris, mus-
selinas da índia, casacas
verdes e calções de seda.

Junot freqüentou assi-
duamente o theatro de
S. Carlos, onde teve de
assignatura o camarote
n. 41 e onde o viam com
sua esposa, o coronel La-
borde e Rayneval, um
amador musical de pri-
meira ordem.

Napoleão I na batalha de Friedland. Detalhe do quadro de
Horace Vanet.

Por despacho de 22 de
Setembro de 18Ò5, Tal-
leyrand ordenou a Junot
que regressasse a Paris e
se desculpasse com o go-verno portuguez, dizen-
do-lhe que partia em go-zo de uma licença ha

muito reclama-
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A princeza D. Maria Benedicta

dor. Celebri-
sou-se a assem-
blea do ani-
versario na-
talicio de Na-
poleão, em que,
apoz o jantar,
se realizou um
grandioso bai-

le, íllumina-
do pelas ale-

g r i a s de-
sen freadas
do 1 u x o.
A's b a n-
cas, guar-
necidas de
bro n z e e

pedra bran-
ca, encosta-

ram-se braços
osculados pelo
beijo luminoso
e frio das pe-
dras irradian-
tes; nas cadei-
ras e nos cana-
pés estofados
de nobreza, sen-
taram-se mode-
los de impecca-
bilidade corpo-
rea, cuja for-

/. ..£, Bllflt ;wP^' íBk ¦¦'¦¦'¦''¦ \

§ irH BfP^Bi '\W Wm \

25

*'——¦. 
.,"~^"——ii—ii—— d——d—_.o—.o.—i

D. Carlota Joaquina
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£ propaganda e os cartazes eleitoracs ha vinte séculos — Tpp^
exnM^ TvC 

P^mpéa (a Cidade romana sepultada sob clnzís por uma

assistiu a um banquete que o minis-tro dos negócios estrangeiros lhe of-tereceu e no qual a famosa cantarinaUatalani soltou as pérolas de suavoz. Finalmente, a 1 hora da tardede segunda-feira, 9 de Dezembro, DCarlota Joaquina concedeu-lhe umaaudiência de despedida em Queluz, a
e m b a ixatriz
deixou Lisboa a
caminho de Ma-
drid, onde, porordem de Tal-
leyrand, colheu
info rm a çoesacerca da doen-
Ça da princeza
das Asturias,
que diziam en-
venenada com
um veneno len-
to por D. Ma-
nuel G o d o y,
amante da rai-
nha Maria Lui-
za, posto quelord Holland,
em seus Soiwe-
nirs Diploma ti-
quês, affirme
que ella morreu
pro va vel men te
de morte na-
tural. Quando
chegou a Paris,t AJÍ e°mUS,d;sJr^htetaar IL86" marÍd° red0U™ aS **«* «» ° so. brilhaíeTe Au^tí

JaS^íi"^^^^ dor £ LTsbtddeSann0S'aqU^meSmO ^ ^- «« embaixa-
de, os outros ministros e o marquez de observaçãoÍS"^ J 

*** lnvest,d° "o commando do exercito de
Pombal, camarista de semana jogou ess^Tn^estidura _fe só LTST^A0 

^ 
UCC"Par 

P°rt^al e deveria
o whul com o conde de Villa VerJe bem Io facto de manter 1 '" de conhecer nosso Pa«. mas tam-
E 

t0nu no,P?Ç?-. A 19, voltou lações amorosas cia bran-Mafra, para definitivamente apresen- ca e bella princeza Carohna
LirsboUaaS feo,d?- if VCÍU 

TtaV Cm Bonaparte Prrimpaeradoa

Dromnta, a?n A ^ ** baSagens querer cortar rapidamente
Ç™ PÍ?'_a^0' d°m>ngo, sua^çarrua- essas relações. . .gem de posta partiu para Madrid,onde apoz breve detença, montou a ca-vallo e seguiu a toda brida até Paris.bua esposa, que se transportaranuma liteira de Cintra para as Cal-das da Rainha, tornou á capital aJ5,_despediu-se a 26 do príncipe D.
João, que, para este effeito, veiu pro-positadamente ao paço de Belém e

Pinto de Carvalho

O major E. E. Aus-ten, entomologo do British
Museum, affirma que o nu-mero total de insectos, co-nhecidos actualmente, eleva-
se a cerca de 500.000 es-
pecies, d'entre as quaes,apenas 60 (approximada-
mente) concorrem para a
producçao e propagação deenfermidades.

Essa collecção, propaga-aora de enfermidades, vaiser objecto de uma exposi-
ção no citado Museu.

NOVO MODELO DE MOTOR A HELICE — In-venção do tenente inglez Jorge Slender.Compõe-se de duas hejices e pode arrastar
cem vezes seu próprio peso.

Um cavalheiro, ao tran-seunte, no meio de uma lon-
ga estrada:— Viu por accaso
minha senhora, que deve ter
passado por aqui, aprendendo
a dirigir um automóvel ?Sim, senhor; passou poraqui como um relâmpago.Santo Deus! Tão depres-
sa assim ?

Não. . . E' que ia ja-zendo zig-zags. . .
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'Singularidades de New-York.— Um cemitériono centro da cidade dos arranha-céus. Fica aolado da velha egreja da Trindade. Nelle só hasepulturas modestas; a única que se ergue comimponência e é .Iluminada todas as noites é a
do milionário Astor.
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O novo Estado livre do Vaticano visto de um AEROPLANO.
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¦ No primeiro plano, á esquerda, a Egreja S. Pedro.
"A sciencia, que tem por objectivo o estudo e oescravisamento das forças naturaes, é filha da oò-servação ponderada. E' o raciocínio, que forma asciencia, embora outras faculdades, como a imagi-nação e a sensibilidade, desempenhem quasi sem-

pre nella papeis importantes. A sciencia procuraleis simples e geraes e seu ideal seria uma leiuniversal, que as contivesse todas.
A religião, tal como a comprehendo, tende asatisfazer as necessidades do coração", em poetisare ennobrecer a vida. Ao contrario da sciencia, ê prin-cipalmente do sentimento que procede. Baseada so-bre certas crenças, ella dá aos que a acceitam, umaa resposta â "suprema 

pergunta", a qual a scien-cia, por si só, não é capaz de responder".

O hall de lapides — A famosa gdlUria Lapidaria doVaticano, onde se encontra uma collecção de 5.000 lapi-aes iunerarias dos primeiros christãos. Essa collecção foiiniciada pelo papa Clemente XIV. continuada por Pio
VII e terminada por Pio VIII.

Sciencia e Religião
. Charles Jíourèu, o grande sábio recentemente

fallecido, fora solicitado para responder a um "in-
querito^ aberto por um grande jornal parisiense:sobre 0 sentimento religioso e a sciencia".

Jloureu estendeu-se sobre essa questão, umadas mais graves, senão a mais grave, que o ho-mem possa estabelecer a si próprio e resumiu suaopinião em dous breves parallelos, que sua própriaconcisão torna mais interessante. Diz elle :

Tirem ao amor o "amor 
próprio" e d*ellerestará pouca cousa. Uma vez isento de vaidadeê um convalescente enfraquecido, que qualquer im-

prudência eliminará.

Aspecto do Vaticano só agora dado ao publico — Osaião de banquetes do palácio do summo Pontífice, pre-parado para a recepção do 1.° ministro Mussolini.
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j Uma tribu da America, que não sabe... fallar í
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, Um explorador allemão, Ricard Wagner, regressou
a Europa, recentemente, depois de estudar os riátú-raes dos bosques virgens da Bolívia central.

Durante sua longa exploração encontrou uma tribude índios "curuguas", na qual chega a assombrar aabsoluta falta de civilização.
Esses indígenas desconhecem as armas de fogo ;porem são extremamente hábeis no manejo do arco e datlexa, conhecendo também a lança. Não conhecem omais rudimentar instrumento de trabalho e poucos,pouquíssimos utensílios de cozinha. Para transportar aagua de um logar para outro valem-se de folhas cigan-toscas e de forma conica, de uma arvore da região.
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egia<
O mais

e x t r a o r-
din a r i o
nessa trí-
bu é que

seus
mem bros
desço-
nhecem

fe"Bt0 remotamente possa ser considerado um idioma
!;^"^!m;S-e.-POJr T-610 de ^°l ?« gritos ;narticuladoS. sem

Artistas — Quadro de Bcttran-J/asses.

vestígios sequer de linguagem definida.
O Sr. Wagner reuniu os resultados de sua exploração emum curioso livro, que está sendo traduzido para vários idYomas
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Diagnostico infallivel...

medi™ ^r 
~/'j ""* en{crmo com ansiedade a uma eminência

Tuc Z~JL 
° de""e eS'0U alãCãd0 de PWnonia? Ouvi dizerque os médicos as vezes erram em seus diagnósticos. . . tratam umdoente de pneumonia e afinal o infeliz morre de una indi^ll

,\cn 7 * 
Cfa canado —replicou o medico —se pensa que

doente mltZ 
comm<"0,-&«">*<> ^igo aue se Irata de penumonia oãocnle morre mesmo de peneumonia.

Mulher de sorte...

A coitada da Noemia ficou viuva!Coitada? Sempre foi uma mulher de sorte; morre-lhe omando exactamente quando estão liquidando artigos de luto"

Bailados acrobaticos — Impressionadora figuradas Adans Sisters, bailarinas inglezas.

A altura dos
japonezes

As estatísticas
nos collegios orga-
nizados pelos Com-
missões de Revisão
do Império, ha vin-
te annos, dernens-
iram que a estatura
dos japonezes vai
augmenlando.

Allribue-se esse
phenomeno aos cos-
lumes modernos.
Nos collegios, prin-
cipatmenie, prohi-
bem as creanças de
se sentarem com as
pernas cruzadas,
como jaziam antes.
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Prodígios da agricultura
scientifica — Arvores com
alguns centímetros de altu-
ra, obtidas no Horto Expe-
rimental de Paris, segundo

os methodos japonezes.

lado : — Uma arvore
anã. Tem 75 annos de eda-
de e apenas 45 centímetros

de altura.
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m99$i*ii>émtfMiwM* Romance de A. K. GREENF
PRIMEIRA PARTE

I — Uma descoberta

Não sou curiosa per natureza, mas quando, poruma quente noite de Setembro, ouvi uma carruagemse deter diante da porta de minha residência, em Gra-mercy Park, nao pude resistir á tentação de saltarda cama e, escondida por traz das cortinas da janellalançar um clhar á rua. '
A casa visinha estava vasia ou pelo menos pas-sava por tal, porque a família, que a habitava, encon-trava-se, diziam, na Europa. Ora, o carro estacionavaexactamente diante da casa vasia. O lampeão, queex.ste na esquina da rua fica uns vinte passos maisalem, do outro lado da calçada, de sorte que não pudedistinguir senão as silhuetas confusas de um rapaze de uma moça, de pé, sobre a calçada. Pouco depoisos desconhecidos subiram lentamente os degraus daescada e o vehiculo se afastou.

. Era noite, como já disse e não pude reconhecero jovem casal; no emtanto, quando o vi entrar nacasa, admitti que o ra-
paz era o Sr. FranMin,
filho mais velho do
Sr. Van Burnam
e a moça... uma
parenta qual-
quer. O fa-
cto de vêr
um cava-
lheiro tao
escrúpulo-
so e corre-
cto, como
o Sr. Fran-
klín Van
B u rna m,
conduz í r
"ma mu-
lher, a tal
hora, para
uma casa
desprovida
de tudo
quanto era
necessário
para rece-
ber a me-
nos exígen-
te convi-
dada, cons-
tituia um
verdade ír!o
mysterío,
sobre o
qual apres-
sei-me a ir
reflectir
em minha
cama. Não consegui, todavia, encontrar a chave doenigma e, ao fim de uns dez minutes, quando o semnocomeçava a vencer minhas palpebras, sobresaltei-meouvindo a porta da casa visinha bater. Cheguei a
;anella justamente a tempo para vêr o rapaz afastar-se rapidamente, na direcção de Brcadway. A moçanão ia com elle e, á ídeia de que elle a deixara nessa
grande casa vasia, apparentemente sem luz e certa-mente sem companhia alguma, fiquei a pensar se issoera natural da parte de um genlleman. Não me sur-
prehenderia similhante acto da parte de seu irmão
rln-u'nr.,-1 __./._• 1/1

.<"¦: B[" iflí 
"' '¦¦ 
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antes, uma
moça de an-
tecedentes
discutíveis
e fora, porisso mesmo,
repudiado
pela familía. Assim reflectindo, adormeci no mo-mento em que o relógio batia meia hora depois demeia noite.

Na manhã seguinte, logo que minha toilette me
Zt BappareCe[Tá íandla' observei a residênciaaos Van Burnam. Nem um só siore estava erguidonem uma janella aberta. Tenho o costume de me le-vantar cedo e essa circumstancía não me causou mo-mentaneamente a menor inquietação. Mas verífi-cando, apoz o almoço, que a grande fachada silen-ciosa continuava sem o menor signal de vida, ccmcceia me sentir perturbada. Nada fiz, tedavia, a<é o meiodia hora em que tive cecasião de descer ao jardimNotando então, que as janellas dcs fundes da casaaos Van burnam estavam também hern eticamente

fechadas, senti tamanho
mau estar que detive

o primeiro policial,
que vi passar e

pedi-lhe que
tocasse a
campai-
nha, o que
elle fez.

Não res-
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A grande e luxuosa residência estava vasia, porque seus proprietários estavam na Europa

ponderam.
— Não

está nin-
guem em
casa—dis-
se elle.

-—Toque
novamente
— insisti.

Elle re-
começou ,
sem mais
resultado
do que da
p r i meira
vez.

— Bem
vê que a
casa está
vasia —
resmungou
finalmente
— Recebe-
mos mes-
mo ordem
para vi-
gial-a du-
rantè a au-

t> • m- ii sencia dos donos.
é — Pois af firmo-lhe que ha uma mulher na casa— insisti — e estou convencida de que se passou allialguma cousa de grave esta noite. >.
Elle ergueu os hombros e reiniciou sua marcha .

pela calçada. Mas, no mesmo instante, vimos, elle eeu, uma mulher do povo, que detivéra seus passosdiante da casa.
. Trazia um embrulho debaixo do braço e sua phv-sionomia, de um vermelho mais vivo do que o natiiral, tinha uma expressão de assombro, bastante ex-
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a,111I,11^ULC a^°«a Pa^e ae seu irmão ral, tinna uma expressão de assombro, bastante ex- Irtoward, um estroina, que despesára, alguns annos tranha, nesse rosto, que parecia de p4u e, nas cir- 1
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cumstancias ordinárias da vida, nao devia ter expres-são. Essa mulher não me era desconhecida; eu já avira entrar e sahir, ha tempos, na residência dosVan Burnam. Sem poder conter a emoção, desciapressadamente os degraus do patamar e abordei arecemchegada.
— Quem é a senhora ? — perguntei — Trabalha

para a família Van Burnam ?. . . Conhece a senhora
que chegou hontem á noite?

A boa mulher, surprehendida e mesmo amedron-
tada, fosse por se ver interpellada assim á queima-roupa, fosse pelo tom de minha voz, recuou viva-
mente e,j>em a presença do policeman, teria tentado
fugir. Não o fez; porem o vivo rubor, que cobria suasfaces, se accentuou mais ainda. Suas faces e sua fronte
estavam absolutamente escarlates.

Sou a creada. . . arrumadeira — affirmou ella.
Venho para abrir as janellas e espanar. . .

Observei que ella não respondia a minha terceira
pergunta e ia repetil-a, quando o policeman interveiu:

A familia vai voltar? — disse elle.-— Não sei. . . Supponho — replicou a mulher.
Mas sentia-se que em sua resposta faltava con-vicção.

Tem as chaves da casa ? — indaguei, vendo queella mettia a mão no bolso do avental.
A mulher não respondeu.

Uma expressão velhaca veiu
substituir o ar inquieto, queexhibira até então e voltou-
me as costas.

— Nao vejo em que isso
possa interessar os visinhos— resmungou, lançando-me,
sobre o hombro esquerdo,
um olhar máu.

Se tem as chaves,
nos vamos entrar e ver se
tudo está em ordem — disse
o policeman.

Ouvindo isso, a mulher
começou a tremer. Senti
que minhas pernas também
tremiam. Se occorrera ai-
guma cousa de anormal na
residência dos Van Burnam,
eu contava ver tudo e assis-
tir á descoberta. As primeiras
palavras da mulher cortaram-me
essa esperança.

O senhor pode entrar — disseella ao policial.— Mas não posso entre-
gar as chaves a essa senhora. . . Com
que direito entraria na casa dos patrões,taça-me o favor de me dizer?

E pareceu-me ouvil-a resmungar
qualquer cousa como : "Solteirona 

mel-iidiça. . .
O olhar, que o policial me lançou, confirmou adesconfiança que eu t.nha sobre o que ella dissera.~ fcsta senhora tem razão — declarou elle.&, atastando-me sem mais cerimonia, subiu aescada, que conduzia á porta do entresolo. Poucodepois, seguido pela pseudo-creada, desapparecia nointerior da casa. _ :.- ¦¦¦¦
Esperei, do lado de fora. Sentia que esse era meudever. Os transeuntes detinham-se um instante parame examinar, antes de proseguir em seu caminho, masnao abandonei meu posto. Era-me impossível voltarpara casa para cuidar de meus affazeres. Queria, antesassegurar-me, de vcsu, de que a moça, que éu viráentrar por essa porta, a meia-noite, estava em bôa eperfeita saúde e que sua demora em abrir as janellasera^ devida simplesmente a uma preguiça de mulher

Foi-me preciso, entretanto, para ficar em meu
posto de observação, uma certa dose de paciência enao pouca coragem. Vários minutos se passaram,apoz o que vi abrir-se uma janella do primeiro andarUepois, com um intervallo mais longo ainda, uma ja-nella do segundo foi aberta pelo policial, que se con

tentou com me enviar um rápido olhar e desappareceulogo em seguida.
No emtanto trez ou quatro pessoas se tinhamdetido na calçada; e presentindo que não tardaria ase formar alli uma multidão, comecei a achar queestava pagando muito caro minha constância, quandoa porta da entrada se abriu violentamente e pudemosdistinguir a physionomia aterrorisada da creada, quetremia dos pes a cabeça.— Ella está morta! — gritou — Está morta —

ooccorro! Assassinaram uma mu
E teria mais cousas a dizer se o policeman nãoa tivesse puxado para o interior da casa, com umapraga mal contida.

m Fez também menção de fechar-me a porta nonariz, mas ;a eu me lançara, mais rápida do que umrelâmpago, dentro de casa, antes que elle pudesseme deter.
Foi isso muito bom, porque a creada, empalli-decendo bruscamente, cahiu como uma massa sobreo soalho do vestibulo. O policeman não era d'esses

que prestam para alguma cousa, em taes momentos'Carecia nao saber o que fazer diante de tal situaçãoe limitou-se a ver-me agir.
A mulher perdera os sentidos e foi-me precisoarrastai* ate o patamar. Porem, máu grado meudesejo de lhe prestar auxilio, quando cheguei

a altura do pequeno salão, vi um espectaculo
tão horrível, que abandonei o corpo da po-bre creada, deixando-a rolar pelo tapete.

Em uma semi-escuridão —- porque o
quarto só era illuminado pela porta, queeu abrira para entrar — jazia um cor-

po de mulher, semi-occulto por um
armário cahido. Não se via mais do
que as saias e os braços estendidos
em cruz ; mas, ao aspecto dos mem-

bros rijos, era fácil comprehender
que a infeliz estava morta.

Senti faltar-me o coração e aca-
baria, eii própria, por me sen-

tir mal, se não me tivesse
dominado, ao pensar que alli
estava só, com um homem...
Fiz um esforço para vencer
minha fraqueza e, voltando-
me para o policeman, quehesitava entre a creada e o
cadáver, exclamei vivamente:— Vamos, meu amigo! Fa-
ça qualquer cousa. . . Essa
mulher está morta, mas
aquella está viva. . . Arran-
je-me, sem perda de tempo,
uma vasilha com água, na
cozinha, depois irá pedir
soccorro. . . Vou ficar junto

• rr . , d'ella, para fazel-a voltar asi. felizmente e robusta. . . não levará muito tempoa reanimar-se.
A physionomia do policeman tomara uma expressão ide desconfiança.
— Vá a senhora buscar água — exclamou elle !

e, de caminho, grite pela janella para que mandem Ichamar o coroner e um detecta*. Eu não sahirei d'este j
quarto emquanto elles não houverem chegado. !born de uma prudência tão exaggerada; mas, jconforme a regra, que tinha estabelecido a mim mes- fma de ;amais discutir com um homem, a menos que Itivesse alguma probabilidade de vencel-o, executei |suas recommendações, por mais penoso que me fosse jdeixar, por um momento sequer, aquelle scenario de !mysteno e infortúnio. j

. Suba depressa ao segundo andar — gritou-me jainda o policial, emquanto eu saltava por sobre o corpo !da creada estendido diante da porta — e grite o que |ines tem a dizer; porque, se abríssemos a porta, todo \o mundo entraria. •
Subi lestamente os degraus da escada. Abri |

;anella e vi que a multidão augmentára a ponto de ''cobrir metade do asphalto
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Por curiosidade muito natural, approximei me da janella.
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— Um policemanl --gritei com todas as forcas —Chamem um poUccmant Houve um accidente e o rondante, que esta aqu,, pede que lhe chamem»^e um agente da Segurança. coroner
Retirei-me então da janella e puz-me a olhar emtorno de mim, para vêr onde acharia água 

'
Justava em um quarto de dormir de mulher orovavelmente no da mais velha das filhas do m llfonarío"quarto inhab.tado havia vários mezes e ondèfelEn"naturalmente os ob;ectos, que me teriam siúteisnessa c.rcumstanc.a. Nem um só frasco de Água deColon.a sobre a mesa de toilette, nem um vestígio desaes sobre a cham.né. . . Havia água nas torne fãs -

rela^TdiTi.6 ^ jarr° S°bre ° '-torio^E^chi
r

i

I

gi-me as pressas
para a porta. As-
sim caminhando,
dei com o pé em
um pequenino ob-
jecto, que reco-
nheci ser uma
bola porta-alfine-
tes. . .

Apanhei- a ,
porque detesto a
desordem, collo-
quei-a sobre uma
mesa, que se en-
contrava a meu
alcance e conti-
nuei meu cami-
nho.

A creada ja-zia ainda junto
da escada. Lan-
cei-lhe água ao
rosto e pouco de-
pois ella abria os
olhos.

Desde logo
pareceu prestes a
abrir a bocca pa-ra failar, mas
conteve-se, o queme pareceu ex-
quisito. Tive po-rem o cuidado de
não deixar trans-
parecer minha
desconfiança.

L'ancei um
rápido olhar pelosalão. O police-
man não se me-
xera do local onde
eu o deixara.
Mantinha-se de
pé junto do cada-
ver, com os olhos
f ix * s sobre elle.

0 caracter
mysterioso de to-
do esse drama
f a scinava-me.
Deixei a creada,
que recuperara
completamente os
sentidos e pene-trei no pequeni-
no salão ; foi quando ouvi um grito estridente :

• \7~r> i ° me ^e*xe s°* Nunca vi uma cousa tão hor-nvel! Pobre menina! Ah! Pobre menina! Por que nãotirarn tudo isso de cima d'ella ?
Fallava tão somente do movei, que cahira sobrea mulher desconhecida e que poderei descrever comouma commoda, de compartimentos baixos e prateleiras,ao alto, mas também diversos bibelots, que haviam ca-nido d essas prateleiras e jaziam por terra, quebradosem mil pedaços, em torno do cadáver.

Vamos tirar. . . d'aqui a pouco — repl

A criada perdera os sentidos e foi preciso afastal-a da porta

VcUnOS Urar- • ' d a(Jul a P°uco — repliquei. Emquanto eu fazia essas observações, a creada 1

"~"~',,*~~""'-»"'—"II—II—-»ll«—.||.5

Estamos á espera de alguém com mais autorida-' '_^ZwCOroner> comprehende ?
vai suffia 

' S 
víosÍLertíVeFm0rta-?iSSO tud°

Qf 
'" vamos tirar. . . Eu a aiudo. . .

sua ;írm V -^^ então' p°^ue
devia esperar ""* em°Çâ° d° ^ se

oalD^br^^""/6?6^11 a pobre mulher, batendo aspalpebras e tentando sustentar meu olhar — Cnmn
Porrqr;ia-Sa!ba? EntreÍCT °P°S-'e foi™
qué uma c^efr ^ "" * ^^ ? Nã° SOU mais da
frentesZ^t V"? 

a° ™enos *« os nomes das dif-ierentes pessoas da família.— Acho que está muito emocionada — continuei
ainda mais intri-
gada com a des-
confiança de queella dava prova,
desconfiança de
um gênero tão
pronunciado que
toda sua attitude
passara, em um
abrir e fechar de
olhos, da ex«pres-
são de terror pa-ra a da astucia,
da reserva sonsa.

. — Quem não
ficaria emociona-
da, vendo uma
pobre moça, as-
sim esmagada
sob esse movei?...
Quanta baixella
pesada, meu
Deus !. . .

Baixella. . . es-
ses vasos do Ja-
pão, que valiam
centenas de dol-
lars, esse relógio
e essas figurinhas
de Saxe, que de-
viam datar de
mais de duzentos
annos ?

Os salões dos
Van B u r n a m
communicavam
por uma espécie
de porta em arca-
da. Era á direita
d'essa porta e no
canto, que enfren-
tava a porta dè
en t rada que a
morta jazia. Ago-
ra rue meus olhos
começavam a se
habituar a semi-
escuridão, olhei
em torno de mim
e notei dous ou
trez pequenos de-
talhes, que até
então me haviam
escapado. Primei-
ramente, a morta¦¦¦>\ r 

,, estava deitada decostas, com os pes voltados para a porta do vesti-bulo. Alem do mais, não se notava em nenhuma
parte da sala, a não ser na visinhança do cadáver,vestígios de luta. . . Cada cousa estava em seu logare tudo tinha essa apparencia de ordem, que reina emum próprio salão, quando não é desarrumado pelasvisitas... Nao podia, e verdade, distinguir nitida-mente os otnectos, que se encontravam na sala visi-nha, mas pareceu-me que alli também tudo estava emordem. . .

Emquanto eu fazia essas observações, a creada
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perdia-se em conjecturas sobre as causas do accidente.
Parecia querer explicar de que maneira o movei tom-
bára.

Pobre menina, pobre menina! Ella deve ter
empurrado... sem querer! Mas como terá entrado
aqui ? E que poderia procurar em uma casa vasia ?Que está dizendo ahi ? — resmungou o policial— Levante-se, vamos! Ninguém tem o direito de tocar
no corpo, a não ser o coroner. . .Não estou fazendo nada — protestou a creada,
com voz extranha e entrecortada — Queria somente
ver como a infeliz está vestida. . . E' um vestido azul,
não é ? —• accrescentou, voltando-se para mim.

Çe sarja azul — repliquei — um vestido com-
prado feito, está visto, mas de bôa qualidade. . . Deve
ter sahido^da casa Altmann ou da Stern. . .Não... conheço essas cousas— balbuciou a
creada, erguendo-se com grande esforço.

Pareceu-me que ella perdera a pouca presençade espirito, que demonstrara possuir até bem pouco.Coitada! E' muito moça, nao é ? — continuou,
com voz cujo tom trahia certa hesitação.

jPre*° ^ue ® ma*s m°Ça do que você ou eu —
respondi — Seus sapatos são pequenos e pontudos, o
que demonstra que ella ainda não chegou a edade
em que se perde a preoecupação de elegância e
prefere-se a commodidade.

Pobre moça! Que pena, não é?
Nos, se estivéssemos em seu logar, nín-
guem ligaria importância. . . Mas uma
moça tão bonita. . .

Essa observação nada tinha de ama-
vel para mim e ia dizer-lh'o abertamente,
quando um rumor prolongado se ergueu
na rua. Ouviu-se, diante da porta, passos
precipitados e, quasi em seguida, um to-
que de campainha, prolongado, resoou.

E' o detective! — annunciou
o agente, com voz tranquilla. —
Abra a porta, senhora, ou antes,
passe para o vestibulo, se prefere,
que eu mesmo abrirei.

Era mais uma indelicadeza.
Mas reflecti que eu era uma tes-
temunha importante para me for-
malisar com isso. Devorei minha
indignação e dirigi-me, com toda
minha dignidade natural, para a
porta de entrada, por onde, certa-
mente, haviam sahido os autores
do drama, cujo cadáver provavaa existência.

II — Algumas perguntas

Ouvia-se, nitidamente, a alga-
zarra da multidão, reclamando en-tradanacasa. Mas, por maior quetosse, esse barulho não me impediu
de notar que a porta não fora fechada a
quando o rapaz sahira, na noite precedente

Quando rodei a maçaneta, ella se abriu
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ver, fora, a multidão irritada e, no limiar, dous perso-nagens, que esperavam ser attendidos. Olhei a mui-tidap, contrahindo a fronte, depois voltei-me, com umsorriso para os dous cavalheiros, dos quaee um emcorpulento e de aspecto agradável, o outro secco eparecendo^ severo, mas, em todo caso, egualmente re-tractano a minha delicadeza, porque ambos me lan-çaram um olhar tão frio, que fiquei interdicta. Seriaque tivessem notado ser eu um espinho, que por muitotempo maltrataria seus pés ?— Fallo com a senhora, que gritou pela janella ?— perguntou o homem corpulento.
a/t 

~~Sim. . . —- respondi com calma imperturbável —
Moro do outro lado da rua e minha presença aqui édevida ao grande interesse, que dedico a meus visínhosAcreditei que alguma cousa de anormal se passaraaqui. . . e não me enganara. . . Façam-me o favor delançar um olhar para o salão. . .

Elles estavam no limiar cio salão. Não tive de

Miss Buttcrworth

chave,

pude
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repetir o convite. . . O mais alto des dous entrou primeiro, o outro seguiu-o. . . e eu atraz d'elle. O èspéctaculo era, como já disse, horrível; mas esses homensnão pareceram sentir a menor emeção.Julgava a casa vasia — observou o segurdo
personagem, que era, visivelmente, o medico.Ella o estava, de facto, até hentem á noite -
murmurei.

E dispunha-me a contar o que sabia, quando senti-me puxar pela saia. Voltei-me e vi a creada, que seachava por traz de mim.
í 

— Que ha? — perguntei em voz alta, porquenao comprehendia o que desejava e também porquenao queria esconder cousa alguma.
A creada, com um grau de esperteza, que eu não

podia esperar de sua parte, desviou a conversa de-signando a morta e exclamando com vivacidade-
m 

— E a infeliz que alli está? E' peccado deixal-aassim!. . . H, se ainda estiver com vida?
Sem prestar attenção a suas palavras, o detectivevoltou-se para mim:
~ Que queria dizer — pronunciou elle, em tomagora imperioso — quando pretendeu que a casa estavavasia... ate hontem á noite ?— Quiz dizer. . . isso mesmo! Estava vasia até

cerca de meia-noite, hora em queduas pessoas. . .
Novamente senti que puxavamminha saia, desta vez com impru-

dencia. Que podia querer essa mu-
lher? Não ousando fital-a, porqueesses homens estavam promptos a
ver mal em tudo quanto se dizia,
retirei tranquillamente minha saia
e dei um passo para o lado, prose-
guindo como se não tivesse havido
interrupção :

.— Duas pessoas... Melhor será
explicar : um homem e uma mulher
chegaram aqui em um carro...
Vi-os de minha janella. . .

Sim ? — murmurou meu in-
terlocutor, que tomei por um
agente da policia de Segurança.—- E. .x era esta mulher, sem du-
vida? — proseguiu, apontando
para a pobre creatura, estendida
a nossos pés.—;: Sim, sim !. . . Quem pensa-va que fosse ? Não vi seu rosto,

a noite, mas notei que era moça,
esbelta e demonstrou estar alegre,
subindo, quasi a correr, os degraus
da escada.

E o homem ? Onde está
elle?. . .Não o vejo aqui !

Partiu pouco depois de ter
chegado, dez minutos mais tarde...
F°i isso, léxactamente, o que des-

pertou minha curiosidade eoque me levou a pedir ao
policeman, que visitasse a casa. Não me pareceu na-tural, principalmente, da parte de um Van Burnam,deixar uma mulher passar a noite só, em uma casa tão
grande e sem luz.

Conhece os Van Burnam?.
,. Intimamente... não... Mas isso não querdizer nada. Todo o mundo sabe que são pessoas deeducação esmerada.

^uaS 
° ve^° ^an burnam está na Europa. . .

TT . ~ Mas tem dous filhos, que estão nos EstadosUnidos. . .
Aqui... em New York. . . ?

Não. /. O que é solteiro mora em Long Branche o outro esta, com sua esposa, em alguma localidadede L/Onnecticut, creio. . .
Então como poude entrar aqui o casal, que a

senhora viu?... Havia alguém para os receber?Não, o homem abriu a porta cem uma chave
que tirou do bolso.

Ah! Elle trazia uma chave?
O tom em que pronunciou essas palavras vcltcu-me
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mais tarde ao espirito, mas, momentaneamente euligava ma.s importância aos pequeninos ruídos, queouvia atraz de num . Era como um suspiro umsoluço e comprehend, que era a creada quem oasoltava. Por ma.s curioso que isso pareça, tive a impressão de que era um suspiro de... satisfação?Ora, em que, pergunto agora, o que eu dissera poderia
proporcionar 

allivio a essa mulher? Mudando delogar, o bastante para estudar
sua physionomia, prosegui com
a fria resolução, que constitue
o fundo de meu caracter :— Quando o homem sahiu,
afastou-se apressadamente, por-
que o carro não o esperara

Ah!— murmurou o poli-ciai, novamente.
Apanhou um dos fragmen-

tos de porcellana, que juncavao soalho, emquanto eu exami-
nava attentamente o rosto da
criada.

Esse revelava uma mescla
de emoções diversas, que não
deixou de me intrigar profunda-mente.

O Sr. Gryce — soube mais
tarde que elle se chamava assim— também o notara, porque di-
ngiu immediatamente a palavraa essa mulher, sempre com os
olhos fixos no pedaço de porcel-lana, que guardava em sua mão.

Como foi encarregada de

çi&%Xcxy *uo
••i—ii.

| vir fazer limpeza aqui? per-

Ella está morta. . . Soccorro !
a criada.

I
1
í

guntou ehe. — A família está
de volta ?

~ Sim, senhor — respondeu
ella, dissimulando habilmente sua
emoção, logo que percebeu que
prestavam attenção a sua pes-s.oa e fallando com uma volubi-
"dade, que nos fez arregalar os
olhos. — Deve chegar de -m momento para outro...Lu so o soube hontem. Espere. . . foi hontem?. . .l^ao, ante-hontem, quando o Sr. Franklin — o filhomais velho, um rapaz muito bom, um gentleman !

pediu-me, por carta, que viesse limpar a casa.i^ao e a primeira vez que sou encarregada d'esse ser-viço e, logo que o procurador da família me entre-gou as chaves, vim aqui e
trabalhei o dia todo, esfre-
gando os soalhos e espâ-
nando. . . Teria recomeçado
esta manhã, se meu marido
não tivesse cahido doente.
Tive que ir ao dispensario,
em busca de remédios e era
meio-dia quando cheguei...
Então encontrei essa se-
nhora, com o policeman,diante da casa. E' uma
senhora muito distincta,
muito gentil. ( E a extra-
nha creatura fez-me uma
reverencia ). . . Pois foi as-
sim... entreguei a chave
ao policeman e abrimos a
porta; subimos, revistamos
todos os quartos e quandochegamss a esta sala. . .

Eu a citarei como
testemunha perante o tri-bunal do coroner — disse o

•Gryce á criada, comose dirigisse essas palavrasao pedaço de porcellana,
que tinha na mão. — Comonão lhe posso dizer a quehoras e em que ponto terálogar o inquérito, far-me-
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— Foi a senhora quem gritou pela janella?— perguntou-me o Sr. Gryce

Sue" d^Test ^ T* ¥ J* 
cheSada d° ^roner,

essa outra mulher 
°. ^ tãtdaX- ' ' A senhora e- • 

'

Por "essa outra mulher" elle entendeu designar-

em minha qualidade de testemu-nha era, perante a lei, egual ácriada. . .
' ,. ° Sr; Grvce era, como já

| disse, muito alto e muito forte,de aspecto agradável; pareciamais um pacato burguez do queum detective. No emtanto,
guando ;ulgava necessário, sabiaimpor-se.

— Faça-me to obséquio, mi-nha senhora, de contar, m^'3uma vez, o que viu da janellade sua residência, na noite dehontem. E' provável que eu sejaencarregado de desvendar essecaso e gostaria de ouvir, comcalma, tudo quanto a senhorasabe a respeito.
Chamo-me Butterworth.E eu. . . Gryce.Agente da Segurança ?Como diz. . .

Deve achar esse caso. . .bastante extranho? — insinuei.Uma morte violenta ésempre uma cousa seria. . .Creio que o senhor naoconsidera essa morte. . . acci-dental ?
Elle sorriu, como quem di-na: "A senhora não saberá,no;e, o que eu imagino a res-

peito d esse drama. . ."
r ,, -A ; E você também nao sa-hera o que penso '-repl.que. 

intimamente. Abstive-me, e claro, de o ? dizer em voz alta, porque obr Gryce tinha setenta e cinco annos, pelo menose haviam me ensinado o respeito pela velhice. Tá
virtude 

CmC°enta e tantos annos «Jue P^tico essa
— Aqui está o coroner — disse elle. — Conte-me

essa historia, como uma
creatura boa e franca, que
parece ser.

. — Não gosto dos cum-
pnmentos — respondi sec-
camente. — Sou miss But-
terworth e desejo que nao
me fallem como a uma mu-
lher do povo... Vou repetir
o que vi na noite passada,
porque isso não 6 segredo,
nao pode fazer mal e, ao
contrario, pode ser útil a
seu inquérito. . .

Recomecei assim minha
narrativa e entrei mesmo
em muito mais detalhes do
que era minha intenção,
tanto seu modo era insi-
nuante e suas perguntasfeitas a propósito. Houve
um ponto, entretanto, em
que evitamos tocar, a sa-
ber : a attitude bizarra da
criada. Talvez elle nada
tivesse notado ; em todo o
caso, não fallando nesse
ponto, senti que adquirira
sobre elle uma vantagem
capaz de conduzir a resulta-
dos de grande importância.

í
í
í
I

— gritou
j
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III — Amélia apparece

Existe, em um recanto da residência dos VanBurnam, uma salinha,onde me refugiei apoz a entrevista
com o Sr. Gryce. Escolhendo a poltrona mais confor-tavel para me installar, e sempre reflectindo, surpre-hendi-me ao verificar, a que ponto estava interessada
alli, mau grado mil e um deveres me chamassem docutro lado da rua. . .

Sentia-me feliz por me encontrar a sós com meus
pensamentos e passar em revista os acontecimentos.
JNunca percebera, até então, que possuía talentos es-
peciaes. Embora tivesse na cabeça uma multidão decousas, que me eram mais pessoaes, meu pensamentonao queria deter-se agora em nada que não fosse essatragédia. Convencida de ter notado innumeros deta-lhes dos quaes era possível tirar conclusões cptímas,diverti-me annotando-os nas costas de uma factura,
que tinha no bolso.

Essas notas não podem contribuir para explicaro drama, por que são baseadas sobre indicações insuf-licientes,^ mas são interessantes, apezar de tudo.Então dispostas em trez columnas e respondema trez perguntas:
) —- A morte da jovemsenhora fora causada por um

accidente ?
) — Estava-se diante de

um suicídio ?
?,) — Tratava-se de um

assassinato ?
Na primeira columna, es-

crevi:"Razoes 
que me impedem

de acreditar em um accidente:
. I — Se, por accidente,

a victima houvesse provocadoa queda da commoda, teria
sido encontrada com os pésvoltados para a parede contra
a qual a commoda se apoia-
va. Ora, seus pés estavam
para o lado da porta e sua
cabeça sob o movei.

II — As saias estavam
dispostas em torno de seus
pes, com decência, mesmo
com o cuidado mais escrupu-
loso, o que torna insustenta-
vel a hypothese de um acci-
dente .

Na segunda columna :"Razão 
que se oppõe á

theoria de um suicídio :"Não seria possível en-
contrar a victima na posiçãoindicada, na primeira colum-
na, sem que ella se tivesse deitado no solo ainda
drm^elSobr!ellar*COm° - Pr°V°Cadõ * qUeda

Na terceira columna:"£or.<Ju«:,é 
difficil acreditar em um crime:lena sido necessário manter a victima no solo,

!nh£an 
outras,mãos fariam tombar a commodasobre elle, o que e impossível, a menos que a victimaestivesse sem sentidos".

Depois do que, accrescentei:
Razoes que me fariam acceitar a hypothesede um assassinato: *^F

"O facto é que a victima não entrara só nacasa; que um homem entrara com ella e alli perma-
meCntea minutos' Para sa^r de novo, apressada-

II — A porta de entrada, fechada á chave, no mo-mento de sua chegada, não fora fechada pelo homemno momento de sua partida. Apenas a maçanetaíunccionara. E, entretanto, embora nada se cppuze-sea seu regresso, absteve-se de voltar á casa;
ITI — A disposição das saias trahia. depois damorte, a obra de mãos extranhas."
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Nada de claro, como vêem... A duvida sem
pre a duvida; entretanto, sentia-me inclinada a acre-ditar em um crime.

Eu almoçara, antes de intervir no drama e agorafelicitava-me, por minha precaução, por que já erammais de trez horas, quando fui chamada a comparecer
perante o coroncr.

Este estava na pequenina sala onde jazia a mortae, dirigindo-me para essa porta, senti-me invadida
pelo sentimento de fraqueza, que tivera de venceruma vez. Reagi, entretanto e, recuperara o impériosobre meus nervos, quando entrei na sala.

Vários senhores estavam reunidos ahi, mas notei
particularmente, dous apenas, sendo que um pareceu-me ser o coroner; o outro era meu interlocutor d'aqueilamanhã, o Sr. Gryce. Ao ^êr a animação d'esse ultimocomprehendi que o interesse do caso augmentava do
ponto de vista policial.Ah! Eis a testemunha, não é? — perguntouo coroner, quando appareci.

Sou miss Butterworth — respondi com calma— Ameba Butterworth. Moro aqui em frente e estava
presente quando descobriram essa mulher assassinadaAssassinada ? —- repetiu elle — Porque diz

assassinada " ?
Como resposta entreguei-

lhe a factura, nas costas da
qual rabiscara minhas conclu-
soes.

^— Queira ter a bondade
de I*r. . . — disse eu.

Evidentemente intrigado,
elle apanhou o papel e de-
pois de me lançar um olhs

Só me deitei depois que
alguma

desanimei de vêr mais
cousa.

,-- ar
surprehendido, de alto a baixo,
dignou-se a fazer o que eu lhe
pedia.

Leu e, com ar evidente-
mente interessado, entregou o
papel ao agente da Segu-
rança...

Este, que abandonara o
pedaço de porcelana para apa-
nhar um lápis, já pequenino e
todo roido, lançou a esse novo"indicio" uma careta bastan-
te cômica e guardou-o no boi-
so exterior do casaco.

Depois leu o que eu ra-
biscára sobre a factura.

— Vocês já são dous —
observou o coroner, com um
risinho de intelligencia — Re-
ceio muito ter de me alliar a
seu grupo. . . Miss Butter-
worth. . . Vamos erguer esse
movei. . . Terá forças parasupportar esse desagradável espectaculo ?.

Â . 
""".Posso ficar. . . desde que se trate dos interessesda ;ustiça — repliquei com dignidade.
&, adiantando-se, elle apanhou primeiramente orelógio e os cacos de porcelana, que juncavam o tapete,em torno do cadáver. Quando collocava o relógio,sobreji chaminé, alguém exclamou:

Ahi esta um objecto que poderia nos auxiliar
preciosamente, se, ao menos, estivesse funecionando,
quando a commoda cahiu!

Era tão evidente que o relógio devia estar parado,navia muitos mezes, que ninguém pensou em abrir abocea para responder. . . No emtanto, todos nós verifi-camos que os ponteiros marcavam cinco horas menostrez minutos.
O coroner convidára-me a sentar. . . Mas isso era-me impossível. Mantendo-me ao lado do agente, vi pc-remo movei de pé, de encontro á parede e descobriremlentamente a parte superior do corpo, por tanto tempoescondido sob o pesado objecto.
O coroner, cruzando seu olhar cem o meu, apontou

para a victima:

(Continua no próximo numero).

j
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Miss Blanche Fisher, da " Fox "

Valor círcumstancial
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A í~~ Y°cê não P°de calcular até que ponto um coelho
e cobarde. . .
rr Calculo. . . Mas queria ver um coelho com uma

carabina e você com as patas de um coelho. . . e estou
certo de que você correria egualmente. . .

í

Miss Clara Bow, da " Paramount".

Am a bilida des...

O senhor seria capaz de casar-se commigo. . .por dinheiro? &
Que idéia, senhorita! Nem por todo o dinheirod este mundo!

35
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taneamente, em verdadeiras e impenetráveis cortinas de fumada 
- ' W™ 

de aPParelhos' <lue produzem gazes instan-
Essas novas unidades da marinha japoneza têm 28.100 tonela-das, motor de 91 mil cavallos e velocidade de 25 nós. Cadaum d elles tem capacidade para transporta.' 60 aviões.

~~~ Quando te dou pouco dinheiro, arran/as-ie. . .
Quando ic dou muito... gaóias tudo! Como se explica
ISSO ?

— F'' <iue quando me dás muito, pago o que Jiqueidevendo quando me dás pouco!
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O 
filho enfermo — Esculptura de Viclorío J/acho. A dansa do Rubi — Quadro de Bertram-Masseo.
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CONSULTA A' SYLILLA - Quadro de André Castaigne.

Phecas e. como o soberano recusasse compra-os, ooVtlo g^^^g lÉIlil!
»M«_
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foi collocada no templo de Apollo, no Palatino, onde
ficaram até o anno 405, depois de Christo.

®®®®tí)®®®®®®® S>®®® g ®

O duque de Orleans, apoz felizes operações mili-
tares, impoz pesados tributos ao Languedoc. Um dia
cansado c-le ouvir censuras a esse seu acto, de um habi-'

o rei recusou adquiril-os e a sybilla queimou mais
trez.

Passado um anno, mais uma vez Amalthéa pro-
poz a Tarquinio a compra dos trez últimos livros,
pelo mesmo preço, que pedira pelos nove primitivos.D'esta vez o rei cedeu.

Então — conta Tito Livio — a sybilla desappa-
tante d aquella

_„^_„—„—,—,__,,. POIS ENTÃO... NEM UM NEM OUTRO!  região, pergun-
tou, enfurecido':

Que forças
podes oppôr a
minha vontade?
Que podes fazer ?Obedecer...
e aborrecer ! —r
respondeu o in-
terpellado.

S5 ®<s>®®®®4

EC0N0MISAND0...

Mas esses
charutos são me-
nores do que
aquelles que me
vendeu hontem,
pelo mesmo pre-
ço. . .

E' verdade.
O fabricante no-
tou que os fu-
mantes jogavam
fora, sem apro-
veital-os, os dous
últimos centime-
tros de cada cha-
ruto. . . e resol-
veu supprimil-os,
por inúteis.

Ao comprehen-
der que Epa-
minondas ia mor-
rer, seus amigos
choravam. Um
d'elles disse :

Se ao me-
nos deixasse fi-
lhos !. . .

Não deixo
filhos. . . — res-
pondeu o mori-
bundo, que os ou-
via — porem dei-
xo duas filhas. .-.
immortaes : — as
batalhas de Le-
cutoes e Monti-
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recep e os trez livros foram recolhidos ao templo de
Júpiter Capitolino, onde eram consultados por occa-
sião das guerras e calamidades nacionaes.

Quando o templo foi incendiado, no anno 85,
antes de Christo,^ esses livros desappareceram nas
chammas. Mas já os augurios haviam estabelecido
uma nova collectanea de sentenças sybillinas, que

A MULHER ENTRE
OS SELVAGENS

Na A}rica, na
Ásia, e na Groen-
landia, o valor de
uma mulher é bas-
Ia nte limitado. Em
Uganda, uma es-
posa custa trez
louros, emquanto
no Ausdislan, um

simples coelho é considerado preço mais do que sujji-
ciente. Os Cajres têm que dar a seu sogro oito vaccaó
em bom estado e os Tartaros um pouco de manteiga,
apenas.

No paiz dos Bengalas, alguns jeliches e outras
tantas peites de animaes selvagens chegam para comprar
uma mulher!

Li,
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a imagem viva da prima-vera, loura, com olhos deum azul escuro e intenso— que as pestanas negras
e espessas tornavam aindamais escuros — e uma tez de alvu-ra deslumbrante. Seu perfil tinhaa pureza de uma Venus gregaEm compensação seu corpo linhaa esbeltez e as linhas suaves daelegância moderna.

Chamava-se Consuelo e vivia ha-bitualmente em Madrid; mas nesseanno, por fantazia de sua mãi, queembora gozando saúde perfeita, ti-nha a mania de fazer estações'em
localidades pittorescas, viera pas-sar o verão naquella aldeia perdidasobre uma collina nos flanços dos Pyrineus como
testa" *&< f" JT ^ ^ i= i

cnimTvPamT"lttea''°S ^^ ^ *Í •
De facto havia naquelles olhos tão doc-s na

quUeíleS $S&F* 
PareClam teCÍJ- ^e %$ n|

branco, de uma
simplicidade de
monja, um não sei

Sue 
de celestial...

's homens do lo-
gar, quando a en-
contravam tira-
vam o chapéu, com
uma reverencia
quasi mística.

Um bello dia,
attrahida por uma
feira famosa e tra-
diccional, que se
realizava alli, nes-
sa occasião, che-
gou ao logar uma
tribu de gitanos
ch.f.ada por um
caui (poeta e chi-
romante ) chama-
do Nadir, homem
ainda moço, mo-
reno e garboso,
que tinha^ fama na
arte de lêr o pas-sado e o P futuro
pelas linhas da
mão.

Isso foi o bas- .
tante para desper-
tar curiosidade ge-ral entre aquella
gente crédula,
simplória; e, cerca-
do por todos os
homens e reques-
tado por todas as
moças, o elegante
gitano mantinha-
se indiffe rente e
altaneiro, repellin-
do qualquer inti-
nudade, com um
desdém sereno
e invencível. Mas
certo dia passando pela praça da matriz, viu Consue-io sanir do templo e deteve-se estupefacto, paralysa-
rUc^j f^^ação, como se uma das imagens tivessedescido do altar para passar diante d'elle.

Quem era aquella creatura tão linda ? Com certezanao pertencia á rude população do logar ! Daria umnno de sua vida para sabel-o; mas não se atreveu a

®
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perguntar a pessoa alguma e, vol-tando a seu acampamento, passoutoda a noite preoccupado comaquella visão encantadora.
No dia seguinte, viu chegar asua tenda uma criada, que o vinhachamar para "lêr a mão" de umamoça da cidade, que pagaria bem.
Nadir seguiu a mensageira coma gravidade de ura medico, que at-tende a uma consulta e, ao rr.esmotempD, a mdifferença de um ho-mem, que vai ganhar sua vidaexercendo sua profissão. Mas quan-do entrou na casa para o:..de a

* criada o conduziu, ficou mudo e
| 

^mmmmmmmi livido de sürpreza vendo dS deM seguia desde a véspera"3 $* 
lcmbranÇa W§

Consuelo, que nunca o vira e mandara cha-
m soVríuT/ fanÍ-aZ 

5 de C,tadina sera ^
Sle ™„ 

SUia -,m,dez e estendeu-Ihe a mão.
um devotoT°U"Se' 

be,'ou «» mão com o fervor deum aevoto e mur.nurou:
~T Mjjari. . ."Majari" 

é uma palavra gitana, que significa "ima-

®

• Y Y ¦•¦"' ri¦:.:'!".- ¦¦¦¦-'- ifli|-rí|\',''-!"'';'i*^'1

jpuffflte- WHI * .^fl^HP^H ¦¦___« ^Bi?"'^''''"¦¦££*#"- - J3M^^^^^%ÍmW^k'm/^'1"'' jil'íifltfllPFv* ',.<¦; '"¦* 77i%l|flflHH fluSíMft

ÉflflUáBai itiflflMMTi I m mm 'flfl flfl^* 'í™feffi^P ' ' ""•¦ ¦^"V" ¦*$¦ »"*"? n^'•¦l^»,'¦i'',>'^(K?ívKraMl¦l

S * a ¦' flfll ¦»/ ;-''%Y7 Y'7í,%; mM'fi$eè *¦*^MÊ^SMmv^mW-í' viM **^H Hi

fl* flflflflflflflflflflflflflflflflflflf T' »'«. ¦''''« ^^flflfl^W^^fflflHflKiSSfcffll

Mulfl fll ^1 ^Ife^ " .'Vi • '^^flWTYi»'
vflMBflflt fl flfl. ., flPfl] ^'fc^SftfífwT^-^jf'

flii BBÁflv^Miiflpp^i'^^ *

! 39

Nadir curvou-se e beijou-lhe a mão com a reverencia de um devoto.

gem da Vngem . Consuelo não o sabia mas tomouo termo pelo tom em que era dito, com uma ex-pressão de respeito e sorriu de novo. Mas para con-ter qualquer galan teria., descabida,, apressou-se a ex-pncar•
— Mandei chamal-o. . . por curiosidade, para queme leia a mao. H



etHij&o

40

— Então. . . faça-me o favor. . . Deve ser a et.-
querda — balbuciou Nadir.

E sua mão morena e forte tremeu ao centactoda mão minúscula e alva, que segurou de leve.
Notando sua perturbação insólita, Consuelo co-meçava a se arrepender de ter provocado aquelle en-contro. . . Teve que fazer um esforço para não retirara mão e despedir o gitano; pagar-lhe, dispensando a

^líUra- 
' .^as acluelle homem poderia offerider-se.

Ademais tinha tanta vontade de ouvir a buena-dicha...
Entretanto Nadir, contemplando a mão da moça,tornara-se ainda mais pallido. Sua sciencia confusa,vinda dos remotos mysterios do Egypto, elle a appli-cava tal como seu pai e seu avô !h'a tinham ensinado,

sem fe absoluta; entremeando as verdades, que lhetinham afhrmado, cem as mentiras que sua imaginação
lhe suggeria para impressionar o "cliente".

Mas, agora, via nas linhas d'aque!la mãosinha tãobranca indicações claras, indiscutíveis... Sim... Deaccordo com as leis immemoriaes da chiromancia, o des-
o x?na .d'a<luella! mao estava ligado ao seu. . .Uomo / Não lograva entendel-o. . . mercê talvez da
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Os ajudantes, obedecendo; abriram a caixa de crystal.

perturbação que o dominava. E também não se atre-veu a dizer o que via Abandonando a mão de Consuelorecuou um passo e d,sse com voz tremula:
sihiulãrPToe-Pe>.senhorita. ,. Mas sua mão é muitosmguiai. A primeira vista, minha sciencia se extravia
uW nn 

S mdtíC3SSeS c°"t^d''ctorias... Somente apozuma longa reflexão me será possivel desvendar osmysterios de sua alma. os
. . ~ Mas diga-me ao menos alguma cousa —insistiu a moça — Falle com franqueza. . . Eu não souimpressionável, não tenho medo d'essas predicçoesNadir manteve-se por um instante silenciosoabsorto e, vendo-o tão t.mido, Consuelo tornou-se maisousada e com ar zombeteiro perguntou:Diga-me ao menos se eu sou uma santa, comodiz essa gente...Não... não é — sentenciou Nadir, Com artao grave que a moça desatou a rir.Ora, ainda bem que afinal ouço uma verdade —

exclamou ella — Sou uma creatura de carne e osso,
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como as outras. . . E diga-me o resto. . . Os ledores
de buena-dicha sempre prevêem um casamento.A senhora terá um grande amor e casar-se-ha
disse Nadir hesitante — Mas a linha do matrimônio,
em sua mão, não está no monte de Mercúrio, como nãovi a estrella da felicidade no monte de Júpiter. Isso
significa que será muito amada por um homem, quenão poderá desposal-a.

Gitano! — exclamou Consuelo com ar de sobe-
rano desprezo.

Digo-lhe simplesmente a verdade — declarou
Nadir, com uma altivez, que intimidou a citadina. Eacerescentou — Se outra vez precisar de meus serviços,
encontrar-me-ha em Madrid. Sim. Partirei para alli
amanhã, contractado por um theatro... da arrabalde,
é claro. Eu sou um artista modesto; mas digo a ver-
dade.

Muito obrigado meu caro oráculo... Porem
o mais provável é que não tornemos a nos encontrar. . .

Nadir sacudiu a cabeça com desalento.Engana-se Ha cousas em que minha sciencia
não falha. Tenho a certeza de que tornarei a vel-a.

Madrid não é
tão grande as-
sim! De resto,
vou compor
uma canção pa-
ra cantar alli,
uma canção ins-
pirada por sua
lembrança. . .

— Retire-se
disse Consue-

Io, detendo-o
com um gesto.— Não sei o que
vale sua . . . sei-
encia, mas dica
ella o que disser,
agora sou eu
quem lh'o affir-
ma. Não desejo
tornar a encon-
tral-o.

O gitano cur-
vou-se e sahiu
sem uma pala-
vra...

*

Voltou o ou-
tomno. Consue-
Io, logo ao che-
gar á capital,
aindft na esta-
ção ouviu um
vendedor dejor-
naes trautear
uma melodia
original, de uma
intensidade sen-

timental incomparavel. No trajecto para sua resi-
dencia, quando o automóvel foi forçado a se deter pormstante diante de um café, ouviu a mesma melodia,
vibrada em uma victrola. Mas d'esta vez era cantada
e, com indizível emoção, Consuelo distinguiu duas pala-vras repetidas com rara doçura: "Ah/ Jlajari! Jlajari!

Entrou em sua residência, nervosa, de máu humor.IN a casa visinha um piano batia em tom dolente a mes-
ma canção. Despindo-a a criada não podia conter
um discreto movimento de cabeça, marcando a caden-
cia da linda musica.

— Que é isso? — perguntou Consuelo, fazendoum esforço para parecer indifferente.
A. . _*¦ a 'Majan'— A canção mais em moda agora.
Muito bonita, não acha?

Consuelo não respondeu. Mas, desde esse momento
sentiu-se invadida^ por uma extranha irritação. O
maldito gitano fizera o que promettera. . . Parecia-lheuma audácia^ intolerável, uma verdadeira insolencia, ]o que elle fizera. Era como se utilisasse todas as boceas j

1
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de Madrid para gritar-lhe todos os dias a todas ashoras esse nome g.tano - Majari - que lhe derano primeiro encontro.
Mas os dias passaram sem que o visse. . . Nenmesmo ouvia íallar nelle; e como não se atrevia a pedir.nformaçoes teve que procurar minuciosamente nosannunc.os de ,ornaes. So assim deu com seu nome noprogramma de um mus.c-hal! de terceira classe, numbairro popular. ¦
Mas um dia, tendo sahido só, para a uma modis-ta, encontrou-se

frente a frente
com Nadir.

Reconheceu-o
apenas quando
elle tirou o cha-
peu saudando-a
com ar de abso-
luta correcçao.
Vestido como um
perfeito madrile-
no, nada se pa-
recia com o gi-
tano dos Pyre-
neus. Chocada
pela surpreza,
Consuelo immo-
bilisára-se na cal-
cada; mas, í.en-
do-a saudado co-
mo um cavalhei-
ro respeitoso, elle
proseguira em
seu passo ai roso,
sem se voltar;
apenas muito
pallido, tão pa!-
lido como se todo
o seu sangue ti-
vesse refluído a
seu coração.

O ou tomno
passou e veiu a
primavera. Re-
sol vida a não sa-
ber, Consuelo ti-
vera força d'ai ma
bastante paranao mais lêr an-
núncios de thea-
tros.
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«—ii—h——H-— ii——ii

No próprio salão de sua caSa, dous convidados
de d?aíoa8Voam 

C cheS°u-lhe aos ouvidos este trecho

ra^7i^°" 53j éiUm simPles ilusionista... Esse
faz cn,.t? 7 

*/* d?ns extraordinários de fakir...taz cousas extraordinárias.
"Já me tinham dito mas confesso que.& a verdade. Eu o vi fazer cousas espantosas

fheaSosUrr° 
é2»\™d™ 

p°r ahi, trabalhando emineatnnhos dos subúrbios e até em circos. Felizmente,

1

E casara-se.
Um bom partido,
um rapaz bem
eollocado e de
bôa família, em
quem seus paislhe ftdlavam ha-
viaja um anno e
que lhe fizera a
corte com ca ri-
nho e distineção
admiráveis. Con-
suelo não o ama-
va...Masera-lhe
preciso casar-se...
oim.... não só portudo quanto seus
Pais lhe diziam,
como porque ella
monio, como uma
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Um dia, passando pela praça da matriz, Nadir viu-a sahir do templo.

desejosos de vel-a "amparada"
própria desejava agora o matri-

r V ""' 
i^pVV. UIim barreira bastante solida parachar def'nitivãmente o passado, esse passado vasio,esse passado em que não cecorrera absolutamente nada,mas que, a seu pesar, enchia-a de precccupaçces, de

justamente no dia de seu casamento ouviu fallarem Nadir.

agora um emprezario intelligente descobriu-o e con-tratou-o para o Alhambra. E a extréa vai ser um sue-cesso
De facto, passados alguns dias, ainda que nãoo quizesse, Consuelo não poderia deixar de vêr o nomee o retrato de Nadir, que se estampava em todos os

;ornaes e revistas.
A estréa teve, como fora previsto, enorme êxitoe durante muitos dias Madrid inteira encheu o Alham-
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bra paira admirar e applaudir os números de faki-nsmo de Nadir.
Çonsuelo recusara ate então os convites do marido

o para irvel-o; mas um dia lendo a noticia de que Nadir
WâF* .Um 

C3n.t/a'rto Pa,ra Paris e ia dar seu ultimoespectaculo, manifestou ella própria desejo de assistira essa recita.
O marido apressou-se a satisfazel-a e, como eramyope, comprou um camarote de bocca de scenaJNadir annunciara para seu espectaculo de desp--

de 
U™/numero novo e de grande sensação — O alaude

• O theatro estava repleto e profusamente illu-minado.
Quando Çonsuelo se sentou á frente do camarote,estava um pouco palhda e um pouco arrependida deter 

yindo. Num camarote d'aquelles... por assim dizerdentro do palco. . . era impossi-
vel que elle não a visse. . . Te-
ria pVeferido uma localidade
mais afastada, onde pudesse
passar despercebida.

Mas resignou-se.
O espectaculo decorreu en-

tre applausos constantes. Nadir
logo ao entrar em scena fitára-a
intensamente, mas depois prose-
guira em seu trabalho, como se
ignorasse sua presença.

Por fim o annunciador cia-
mou :

Senhores! A ultima ex-
periencia. A morte de Nadir.

E sua resurreição ! — ac-crescentou um espectador das
galerias, estrepi tosa mente ap-
plaudido.

Já os ajudantes traziam
para o palco um feretro de crys-
tal, que alguns espectadores,

4~ 5 chamados ao palco, examina-
ram d f»tirl a ttií» r«f« a A^^\

i

OU)on>1

m>emI

ram detidamente e declararam
perfeito. O gitano saudou o pu-bhco, lançou um ultimo olhar a
Çonsuelo e com ar impassível
entrou para o ataude, no qualse deitou. Os ajudantes fecha-
ram a tampa e houve um mo-
mento de absoluto silencio.

Vários espectadores, de re-logio em punho, contavam osminutos. Ao chegar o décimo,
todos reclamaram a abertura dacaixa e, quando os ajudantes
obedeceram, quasi toda a plateaestava de pé, anciosa, trepi-dante.

Nadir continuava immovel,
com os olhos cerrados.

Houve brados de angustia,
gritos nervosos de senhoras, quedesmaiavam, ante o horror d'a-
quella morte.

O gitano ingerira um vene-no fulminante, antes da ultima
experiência, porque, não tendo
podido encarar o amor, preferiradiante da mulher amada.

Gilberto Beccari

¦ r^mmmmmmmmemoteMJg^B^SSSS
eTlraaSfliJBçiflflfl>:™jffift<'-'MflBBBBBBBBBBBBBBBrim^ V
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JuliaFaye da "Metro" com um vestuáriode banho futurista.

affrontar a morte,

mar do Norte. Assim o affirmam, pelo menos. Erastotenes e Plmio, o Jovem. ' 
^Ias"

Nas noites areticas, entre seis da tarde e seis £,manha, esse phenomeno provoca admiração md<Wpt.vel ; desperta sensações novas e deixa impressoèlinapagaveis em nosso cérebro. ^oes
O sol acaricia com seus raios obliquios o céu e nmar. Parece que descansa ou dorme, tão temperadoe seu calor e tão attenuada a luz de seus raios

. _ Uma ligeira bruma envolve a atmosphera e ovisão se converte em mágica fantasmagórica
lao depressa a bruma se eleva como deixa eahir

O gelo scintilla ; o mar açinzentado, similhantea uma superfície de crvstal polido, reflecte formasfantásticas e as nuvens cingem coroas gigantescas
No silencio imponente, quetudo rodeia — pois o mar e oar não se movem — as manifes-

taçoes de vida animada attra-hem a attençao; infatigavel, um
petrel descreve uma orbita re-
guiar; a phoca emerge semruído e as gaivotas cruzam seusvôos em silencio.

Fica-se assombrado, incapaz
de notar tcdis as riuances deluz, que se suecedem no céu.

Imaginem crepúsculos e au-roras, que durassem doze horas
e a cada instante variassem aluz e o scenario de nuvens, illu-
minadas e moveis... Só então
poderão com prehender o mara-
vilhoso espectaculo dos horizon-
tes are ti cos.

®®® ® «>®® >• jf ®<S5<í)®£

UMA ORIGINAL COOPERATIVA

Em Praga existe uma Coo-
perativa cuja finalidade é publi-car, a preço o mais approxima-
do possivel do custo, os livros
escolhidos por seus sócios. Foi
fundada em 1922; seu capital,
representado por 6.000 acçoes,
de 40 coroas cada uma, eleva-se
a 240.000. Os sócios recebem
gratuitamente uma revista illus-
trada, contendo duas obras, cuja
publicação foi proposta e uma
ficha para que os assignantes
indiquem, mediante votos, a
obra a ser publicada.

?>®®®®®®®®..>.;í;: í®<i

0 QUE JAMAIS SE VERA...

Uma mulher, que confesse
sua verdadeira edade.

Uma solteirona, que não af-
firme ter sido perseguida por¦innumeros pretendentes e quenão se casou... norque não
quiz

uma vez por an-

0 SOL DA MEIA NOITE
O sol da meia noite é visível,

no, no circulo polar.
A duração d'esse phenomeno augmenta á medidique o observador se approxima do Polo me^^
O primeiro a descobrir essas leis astronômicas

quatrocentos annos antes de Jesus Christo, parece tersido o grego Piteas, no correr de suas viagens pelo
-o-v..^... 

wuanoo se perde... é uma arte!

Uma mai, que não louve seus filhosUma sogra, que não falle mal da nora ou do genro.
sortP n.ln'j ' qUG ",^ affirme ser perseguido pela má
Ld^drrrnab0aíCreal,C,ade' ° ^ tem é- P™ von-

Um casamento a gosto das duas famílias.Uma pessoa contente com a pronria sorte.
dissimaulTU % qi,C n5° se'a face-ra> embora

Perguntaram a um conhecido emprezario: |-U theatro e um negocio ou uma arte?- guando se ganha dinheiro — respondeu - !

J
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odor fresco do jardim, apoz ??
a chuva, entrava pelaslargas janellas abertas.

Gabriella Foulon pousou o livro
para respiral-o, com um prazertranquillo. Todas as suas ale-
grias eram assim calmas e pu-ras. Havia seis annos que en-
viuvara e passava o anno inteiro em sua casa dearrabalde, sem procurar nem desejar distracçSesFora casada apenas trez annos e seu marido, despo'-sado por conveniências de família, nunca lhe inspi-rara paixão Chorara-o sem desespero e resolveraviver de então por diante .exclusivamente para a fnhaí que lhe ficara de uma existência conjugai tão breveAgora, com trinta annos, consertava um tezperfeita, a s.Ihueta esbelta de uma moça d" vintee, por vezes, um reflexo de ternura illuminava seusgrandes olhos negros e sonhadores llinava seus

dizerdhebr,quae 
" ret°mar ° 1ÍVr° qUa"d° * Criada 

#
o Sr. Moran-
ge desejava
fali ar- Lhe.
Com um li-
gei|ro movi-
mento de sur-
preza, man-
dou que o
fizessem en-
trar.

Paul Mo-
range havia
alugado, qua-
tro annos an-
tes, a casa
mais próxima
e alli se ins-
tallára com
sua esposa,
que, muito
amimada por
elle, era vivaz,
caprichosa, j o-
vial. Embora
não gostasse
de relações
com visinhos,
Gabriella não
conseguiu evi-
t a 1 - a s com
essa creaturi-
nha tão vi-
brante e com-
municativa.
Felizmente o
casal tomara.
aquella casa
apenas para
passar alli os
mezes de ve-
rao e partira
apoz um tri-
mestre. Que
significava, pois, aquella vi-
sita de Morange?

Alto, louro, glabro, de
uma elegância natural, queo tornava extremamente
sympathico, Paulo Moran-
ge entrou com uma expres-
são de anciedade mal disfarçada e, antes de qual-quer saudação, perguntou :Não viu Solange?Sua senhora? Não. Por que?
p ~~~ P°r(Iue ella sahiu. . . quero dizer, partiu. . .T/ntao pensei que tivesse vindo para aqui. . .

i i ' deixando-se cahir sobre uma cadeira, acabru-nhado, relatou todo o triste episódio. Incompatibilida-de de gênios. . . Ella só sabia viver na rua, em festas,bailes, visitas. . . elle, caseiro, avesso á vida social...

— ¦« ..L, ,,„.».,.»»¦„_____

Conto de FBEDERIC BRETEL

Ultimamente, Solange excede-ra-se em despezas e em relações
pouco recommendaveis. . . Foratorçado a reprehèndel-a: tinhamtido attnctos. . . scenas quasiviolentas. Solange, de origemcenadense, com uma educação

a americana, fallára loe-n f»m

eatao então... partira mesmo para a Americaabandonara-o para sempre. ^menca,
E, com os lábios trêmulos, Morange fazia umesforço v.s.yel, para não desatar em soluços
Pnr™ 

° 
M 

! ~ murmur°» Gabriella, attonita.Forem ,a Morange proseguia abatido e dolente.
de criança Pa 

f°'- 
mmlía-v Ella tinha um gêniode creança. eu fui o primeiro a facilitar seus ca-pnchos; tolerava tudo quanto fazia e

|k a 
™.,seí;avel acabou por imaginar quetudo lhe era permittido. No dia em
que pretendi fazer valer minha auto-ndade, era tarde. . .

E continuou assim, durante dezminutos, misturando os brados
de indignação e rancor com

explicações com que, elle pro-
pno, parecia desculpal-a.

Por fim, graças á paciência
compassiva com que Ga-

zWÍy% hriella ® ouvia, acalmou

1
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flk-^íflflfl"^^^^'flll||^H[Morange sentiu um choque
tão forte que recuou, livido. .

'1

se e despediu-se, pedindodesculpas pelo incom-
modo inútil, que lhe

eausára. Retomou
seu automóvel e vol-
tDu a Paris. Mas, á
noite, veiu de novo,
com malas, duas
grandes pastas... E

explicou : — não
podia ficar na

casa, que So-
lange abando-
nára. Preferia
installar-se na
villa, que ar-
rendara só-
mente para o
verão.

Seu rosto
estava tão
desfigura d o
pelo soffri-
mento que
Ga b r iella,
apiedada, of-
fereceu-1 h e
seu auxilio
para o contra-
cto de uma
criada, as pri-
meiras com-
pras... o en-
tendimento

com fornecedores. Elle
acceitou tudo, com agrade-
cimentos quasi humildes e

• • „ SA se revoltou quando a
Canadá 

"* amSC°U *** em Uma ™gem ao
. ~ Eu?!. . . Ir procural-a?. . . Nunca! Não queromais veJ-a. . . nunca. . . nunca. . .

Mas depois elle próprio voltou a fallar na fuçi-tiva. Parecia ate que insistia em visitar assiduamentea bondosa visinha exclusivamente para isso. Fallavaas vezes com furor, de outras vezes com desalentoFor tini o tempo consummou seu trabalho cicatri-zante e elle cessou qualquer referencia a S-lange.

I 43

Wmm

í
í1

,__ ur-y"-?*' |



Í3.u Anno N. 5 Outubro 1929

1

44

Continuava porem a vir, quasi todas as noites conversar
um pouco com Gabriella, que se habituara a cuidar
de sua casa, prestando-lhe os pequenos serviços neces-
sarios ao lar de um homem que vive só.

A principio, fazia isso por simples piedade; pelatendência bem feminina de por as cousas em ordem;
mas pouco a pouco, um sentimento mais intimo e mais
terno começou a inspirar seus actos.

Nelle tam-
bem uma lenta e
profunda evolu-
ção ia occorrendo.

Come ç á ra
por experimentar
junto de Gabriel-
Ia apenas a sen-
saçao de um doce
e reconfortante
consolo; mas ago-
ra o que sentia
por ella era mais
do que reconhe-
cimento.

Um dia, atre-
veu-se a lhe failar
em amor. Fel-o, a
medo, em termos
velados e ella,
quasi com susto,
verificou que
também o amava.

Quiz cessar
de vel-o mas nao
teve forças para
tanto; aquella af-
feição por tanto
tempo, contida,
explodiu império-
samente. E por
que não ? Não ti-
nha, ella também,
direito a ser feliz ?
Morange nunca
mais fallára em
sua esposa. Ha-
via já mais de
um anno, que ei-
Ia partira. Seria
fácil e rápido ob-
ter uma senten-
ça de divorcio. . .

Mas... Uma
duvida cruel sur-
giu no espirito
de Gabriella.
Agora que tinha
a certeza de
amar Morange,
não se podia con-
tentar com uma
meia verdade.
Um amor não se
satisfaz se não é
único e absoluto.

Uma noite,
voltando de Pa-
ris, Morange en-
controu Gabriella
no vestibulo de
sua casa. Não era
essa a primeira

Sim. . . sua mulher.
Morange sentiu um choque tão forte no peitoque recuou lividoe encostou-se á porta para não cahir'Solange! Ella veiu... voltou ?...—balbuciou elleoim;..:-. esta arrependida... implora seu ner-dao... ^

-- Onde está cila? — perguntou Morange, numímpeto ardoroso, irreprimível.

1
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AS PROVAS DO CRIME - DescnVo de fi^, SarB.
. _ vez em que isso .^ee^ocisr:^'

Ja varias noites surprehendera-a assim, cuidandoainda de seu conforto, dando as ultimas providenciaspara sua refeição. Mas, hoje, a linda visinha pareciaesperal-o e, apenas o viu, disse com voz perturbada-kncontra-me aqui porque tive que receberuma Msita. . .
Uma visita ?. . .

E ia precipitasse para o interior da casa, quandoella o deteve com um gesto furioso.- O senhor ama-a... — disse ella com voz surda,repassada de cólera, quasi de ódio.—Ama-a ainda. . .
f°nÍeS?SF a PromPto a recebei-a, perdoal-a, co-barde. L eu. . . eu nao existo; servi apenas para am-
paral-o quando estava só e desanimado... Eu, meuamor, mir,ha dedicação. . . que importância tem tudo
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Um atelier em Roma no tempo doe cesaree. -Quadro de Alma Tademà.
isso diante de seu regresso. .. Pois saiba que eu lhe Em certa nr,flc;?ft ^ .:
preparara uma armadSha, ella não veiu, nSo entrou carA^mTm»tT^^*^W^''J^-*'Aai^a<ju, pessoa alçuma; disse-lhe isto apenas para ver" de XCò Por*™,? T- ^Wjtf^ passava def.cafe agora sei! 0 senhor ainda a ama. . . 

* - SurT- eu me .° 
'° í***^»^ -

infin£ 
CUrV°U 8 CabeÇa C°m tósteza *mag^°™. Porem a tua'se env^oXTÍ^ """^ 

^^
— Oh!. . . para

que fez isso?. . . Par
ra que? Eu próprioignorava que ainda
jiie tinha amor. .
Ella ha o voltara...
E nós poderíamos
ter sido tão felizes...

Frederic Boutet
>®®®®®®®-

COSTUMES EGYPCIOS
. Os antigos egvp-

cios tinham médicos
Particulares para
t$M enfermidade.

13 ahi resulta va, que
cada medico enterí-
dia muito bem da
parte He .medicina a
que sé dedicava todasua vida. Os egyp-
cios não condemna-
vam á morte o pai,que matava um fi-
iho, porem obriga-
vam-o a ficar trezdias inteiros juntodo cadáver.

®®®®<a®

A mulher
um homem,
um caosinho.

adora
. ou

._________
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OS THEMAS DE
CONVERSA(ÂO

'*¦'»''. "i: '- v'"-" 
.. 

' 
-¦

., NAS MULHERES
Dos 15 aos 20 an-

nos — > Noivos. ^
. Dós 20 aos 30 '--

Casamentos.
Dos 30 aos 40 -^-

AíodaWv L
jDos 40 aos 50. .;

.outra vez noivos.
Como, se vé, às

m ulh eres acabam
por onde começaram.

OS HQMENS
Dòs 15 aos 20^^§portSv::;'.;;.v;f\;íCv'-

^I)o$v30 ap$ 40 4-
Dinheiro;.eV;:i:

Dos 40 aos 50 &-

\**

Conto fantástico.— Quadro de Fernando Tarazona..

:—.-. O crime ibi |jèr-
t>etradp ao lado de
sua^^fei|'^:|^^^

^viu gritos, làíhén-
taçôes?. .a

% — S^my;4 senhor
;uiz; mas julguei queminha visinha e s t i-
Vesse dando uma li-
ççao de canto.

IP
víi

f
1¦-"trl

seiw •••---»H»'

¦ i
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Cotncidencias — O Sr. J. Aulenba-ckers, que tem 7 filhos, 7 filhas, pos-suf J moinhos. E nasceu em sua pro-priedade uma vacca que tem na ca-beca uma malha branca formando o
numero 7.

AMIGOS... AMIGOS,
NEGÓCIOS A' PARTE!

Passeiando ao
longo de um canal,
dous israelitas vi-
ram um cartaz on-
de se avisava que a
Municipalidade pa-
gava cincoenta mil
réis a toda pessoa
que salvasse outra
em perigo de pere-
cer afogada. Não
gastaram mais de
um minuto em con-
certar o seguinte
negocio : um d'elles
se atirava á água
e o outro se encar-
regaria de extrahil-o
do liquido elemen-
to, para dividirem,
depois, o prêmio.

Cohen entrou no
canal e verificou
que elle era mais
profundo do que
esperava. No em-
tanto, avançou até
perder pé e, então,começou a se debater, gritando : " Soccorro! Salvem-me !

O companheiro hesitou mas, afinal, gritou :
Cohen! Li outra vez o cartaz e verifiquei

qUe/, "í?ls abaixo> diz : " Cem mil réis por um cada-ver . Deves ser razoável. . . Negócios são negócios!
a»tl«

- an{Ú0S Unham vastos conhecimentos de artedentaria. No museu Britannico encontram-se vanosinstrumentos de dentistas, achados nas ruinas de Pom-
pcia Galeno, no século II, descreveu a operação drextrahir dentes com um alicate de sua invenção. Nascatacumbas de Roma lambem se eneontraram caveirascom dentes artijiciaes. No emtanto, a arte dentaria

moderna ad-
mille que o
primeiro que
poz em pra-
tica a fabri.-
cação de den-
tes foi o mu-
sulmano Al-
hucasis. Em
sua o bra
Al Tarif ap-
parecem de-
senhos dos
instrumentos
por elle em-
pregados.

O maldi-
zente difjere
do maljeitor
apenas. . .
pela oceasião
— Quinti-
LI ANO.
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Como e bom ter gosto e... dinheiro — Olavatono da actnz Renée Adorée, estrella fran-
ceza do écran norte-amerfcano.
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A beatijica-
ção de D. Bos-
co, o santo
creador da Or-
dem dos SaJe-
sianos. — Dous
aspectos da ce-
rimonia, na
egreja de S.

^do aftar 
°dô" 

™í 
*"° ' ~ A G^ia,~ A ímagem de D' Bosco exPosta Por d"altar do pr.me.ro papa. Em baixo:—O papa Pio XI diante do altar.* *— '-¦¦* <«i.vcf . v^ i)t\\)u rio j\.i aianre uo aiii»» • =



¦RMiHHm. o ¦ m^ss^üasmssm-i <<¦ ígãé&sà dúíwmM Bflfl

13.°Anno — N. 5 — Outubro 1929

i

i
i

I

®
®
®
®

D 

Paraná, cheio de cidades,
cresceu rapidamente em
população e recursos des-
de sua elevação a pro-vincia, em 1853, por uma

lei com a rubrica de D. Pe-
dro He referenda do ministro
do Império, Gonçalves Mar-
tins, visconde de S. Lourenço.

Suas antigas localidades, a
principio englobadas muitas
d'ellas em S. Paulo, foram
aos poucos perdendo nomes
antigos, transformando-se em núcleos de populaçãode importância humana e commercial

Assim, por exemplo, o simples povoado de SantaAnna do lapo io, successivamente Villa Nova deCastro e cidade de Castro famosa pela excellenciado clima, completada pela feracidade do soloPitanguy transformou-se em Ponta Grossa ;' a VillaNova do Príncipe na Lapa; Colônia Allemã em RioJNegro; Nhun-
diaquara em
Morretes.

Guarapiro-
ba tornou-se
Antonina. Os
velhos diccio-
na rios geogra-
phicos do Bra-
zil menciona-
vam Antonina
como pequena
villa da pro-
vincia de S.
Paulo, sobre a
angra de Ita-
perna, no fun-
do e margem
meridional da
bahia de Pa-
ranaguá, as-
sentada em
promontorio-
sinho defronte
das boccas de
dous ribeiros,
Cachoeira e
Nhundiaqua-
ra.

Diccio na-
rios geogra-
phicos mais
modernos,
qual o diccio-
nario redigido
por Azevedo
Marques, com
o titulo exten-
so se modesto
de "Aponta-
mentos geo-
graphicos, bio-
graphicos, es-
tatisticos e
noticiosos da
província de
S. Paulo",
aponta Anto-
nina como
tendo . come-
çado com o
nome de ar-
raiai do Pilar,
comprehendi-
do no munici-
pio de Para-
naguá.

D'elle se se- *
parou o ar-
raiai quando
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Em Antonina. Jardim da Praça da Republica,
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Praça coronel Theophilo, eni Antonina,

principiou a gozar os
gios de villa, isto é, desd
de Agosto de 1797, na ^,w.nança da capitania de S. Paulo
o capitão-general Antônio Ma-noel de Mello Castro e Men-
donça.

Segundo Azevedo Marques,
o governador deu á villa onome de Antonina em honra,
segundo genito de D. João VT,
por algum tempo príncipe real,

ria o nosso D. Pedro 1"™^° ?X 
ÍrmS°' 1"e se"

E, prestando homenagem ao poder, implicitamente,
og27aK0VMell° nuã° .Se ^ecia ; Antônio era seunome de baptismo chará pois do príncipe ephemero.

.nff°mievqUe tu?°-»so fique em rigoroso segredo,entre o le.tor e nós. Çom a mania de mudar nomespode haver quem queira, substituir o de Antoninamdo com razoes de democracia contra um príncipe]
que mal figu-
ra na historia.
Razoes nao
faltam para
justificar fac-
tos humanos,
que o digam
advogado s,
embora .quasi
sempre mais
difficil conci-
liar as razoes
com a Razão.

Mas volte-
mos só a An-
tonina, posta
sob a protec-
çao divina de
N. S. do Pi-
lar, outr'ora
dependente
do bispado de
S. Paulo, hoje
sob o baculo
do bispo do
Paraná.

Em 1857,
Antonina fi-
cou sendo ei-
dade, apoz
sessenta an-
nos de villa,
presidindo a
província, do
Paraná o 2.°
%ice-presiden-
te Dr. José
Antônio de
C arvalhaes,
substituto do
2.° presidente
effectivo, o
padre Vicente
Pires da Mot-
ta. Acha-se
Antonina na
margem occí-
dental da ba-
hia de seu no-
me. Offerece
bom porto,
bem conheci-
do de nave-
gações e na-
vegantes.

Se importa
bastante, ex-
porta com
abundância,
produetos di-

29 í
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Associações beneficentes ourecreativas funccionam em An-tonina, com maior ou menor
prosperidade.

O commercio, a industria eas profissões representam mui.
a° "íl ciclac!e de Antonina.
Aquella estatística recente at-tribuia doze mil habitantes, seos berços iá nao desmentiram
tal estatística.

O commercio antoninense érepresentado pela exportação
constante e remuneradora de
arroz, aguardente, farinha demandioca, milho, fructas, com
especialidade bananas e laran-
jas.

A industria figura no rol
do progresso por fabricas de
aguardente, de beneficiar ar-
roz, por engenhos de herva-
matte, pela exportação de
madeiras.

Contribue Antonina para
justificação da presença de umGarage do Serviço Municipal de Auto-Viação, em Antonina. lavrador no escudo do Paraná,

versos e apreciados. O porto de Antonina dá ajruas nascente A ™ ¦ 1. 
^ Campo'. *°s rfiosA do .s°ía embarcações com e máximo de quatorze péSg de rloresenta i^g ff ' A" 7 

«"""«P» <fe Anton.na
calado. Communica.se Antoni- representa com effeito parte importante de seu des-
na, comarca, município e cida-
de, com Corityba por estrada
de rodagem, da Graciosa á ca-
pitai, esta distante de Antoni-
na cerca de oitenta e seis kilo-
metros.

As vias férreas de corta tri-
lhos ao Paraná o cortam em
muitas direcçpes. Entre Anto-
nina e Morretes desenvolve-se
ramal de alguma extensão :
dezesete kilometros.

Em Antonina têm sede re-
partições e serviços federaes,
capitania do porto, mesa de
rendas alfandegada, correio e
telegrapho. ,

Numerosos são as repartições
e serviços estaduaes, a princi-
piar pela Prefeitura Municipal
e pela Câmara Municipal.

A' religião catholica não faL
tam egrejas em Antonina; aqui
N. S. do Pilar, alli o Bom Je-sus, acolá Sa Benedicto.

A egreja ^evangélica e a ba-
ptista mantêm casas de oração
para seus cultos.

1
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Abastecimento d'agua em Antonina. Uma das represas do Saiva,
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Vista geral de Antoni..010 ser»! ae nntonma.
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envolvimento. E, como o mu-
nicipio, a cidade de Antonina
procura acompanhar os pro-
gressos do Estado, sempre de
espelho na capital.

Os adiantamentos da cidade
podem ser avaliados pela men-
sagem apresentada á Câmara
Municipal de Antonina peloDr. Heitor Soares Gomes, pre-feito municipal eleito para o
quatriennio de 1928 a 1932,
eleito aliás unanimemente.

Pode lá uma cidade viver
sem agua? Recebeu Antonina
abastecimento de agua potável,
por torneiras livres, sem o uso
de pennas ou hydrometros, va-
riando o imposto sobre a agua
de dous a vinte mil réis men-
saes, conforme o valor locativo
dos prédios.

Naturalmente a excellencia
da agua fornecida a Antonina
diminuirá o numero de covas
no cemitério pela diminuição
das infecções orgânicas de ori-
gem hydrica. Travessa Mestre Adriano, em obras municipaes.

de AnZfZ.%Í^t0ZACrZVja2Tt t c^ 
^ 
^ 

°«* 
T" d%d™^°u meinor ao rarana e um de covas no cemitério, suppnmido em Antonina o

transporte de carnes em carros
abertos como outr'ora.

Ao crescente movimento do
porto de Antonina corresponde
a reconstrucção da estrada de
rodagem da Graciosa, celebre
nos fastos da província do
Paraná. Reconstruída a estra-
da, voam por ella automóveis
e automóveis cujo trafego con-
gestiona o transito publico em
Antonina e offerece risco nas
ruas estreitas da cidade.

Na estrada do Itapema tam-
bem correm automóveis, sobre-
tudo servindo firmas indus-
triaes ou commerciaes.

Ultimamente a cidade de
Antonina tem sido favorecida
com obras municipaes de vul-
to, assim o chafariz monumen-
tal á margem da estrada da
Graciosa e fronteiro ao Mata-
douro Publico.

Antonina, hoje, nãó podiadispensar a luz electrica, queopalesce tantas cidades nó
mundo. Obteve illuminação
electrica e não só a obteve

Em Antonina. Repreza do Sai vá para abastecimento d'agua da cidade. como tratou de melhoral-a .
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Um aspecto de Antonina e seu porto.
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A's cidades
nao bastam as
commodida-
des do publi-
ço. Este dese-
ja, egualmen-
te, o agrado
e nenhum
maior e geraldo que as pra-
ças bem a; ar-
dinadas.

Antonina
possue nestas
condições a
praça Coronel
Theophilo, á
qual nem fal-
tam as águas
de um repu-
xo de penna-
cho ao sol.

A praça Co-
ronel Theo-
philo é fron-
teira á esta-
çao da estra-
da de ferro.
Aformoseada,
presta á cida-

Chafariz publico á margem da estrada da Graciosa.
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de o serviço de bem impressio-nar o passageiro, que naquelladesembarca. A má impressãodas cidades depende, muitasvezes pa-a o visitante, dosdesembarcadouros.

À ?ftenta ,.Ant°nina edifícios
públicos dignos de nota. ACâmara Municipal, ultima-mente, recebeu um hall demuita vista, com ornamenta-
çao interna e panorâmica mu-ral do porto e da cidade. , 7^^

A mstrucçao publica merécf%cuidados em Antonina, ha pOU>co gratificada com a construo-
çao de escola no Saivá.

. Estudar a historia de Anto-nma e de seu município e ella
;a toi impressa por solicitudeda Prefeitura Municipal, é co-nhecer por meudo um dos ca-
pitulos da vida do Paraná,i^sta se acha egualmente re

Avenida Mataram, ligando Antonina ao Kape-na, vista d<9 su|

gistrada no passado, na Geneatogia Paranaense, obra mo"numental em seu gênero, devida a penna a pesquiza, aoPatriotismo de Francisco Negrão. Oxalá em todos os Es-tados do Brazil houvesse umalguém assim, tão amigo desua terra, e sua gente ! Essealguém ;a o achou o Paraná.Demos-lhe a prolfarA ^
A\v<*r. l • ^lunaÇa paradizer a archaica ou os para-bens para fazel-o á moderna.

E.SCRAGNOLLE DoRlA

Origem de phrases
celebres

Jica jacta est ( os dadosestão ançados ) - Senhordas Galhas, 49 annos antesde Christo, o cônsul romano<~aio Juho César, um dosmaiores capitães da antigui-
dade, desper-
tou no Sena-
do uma resis-
tencia, que,finalmente, se
transformou
em franca re-
volta. Pom-
peu se encar-
regou da de-
feza do Esta-
do e ordenou
a César que
1 i c e n ciasse
suas legiões. •

O cônsul, I
que costuma-
va passar os
invernos na
Gaília Cisai-
pina, estava,
então, em Ra-
venna e, em-
bora contasse
apenas com
cinco ou seis
mil homens,
resolveu, ten-
do noticia da
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Ant°nma- Auto-Viação Municipal.
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O culto do passado na Itália — Uma praça moderna de Roma, a praça Areentina tendo r^»-* „ l
que se encontram ruinas da' anSg^ddaíc^dôs Cesses 

reSerVad°' no Centro' ° «P»ÇO em

ordem do Senado Romano, marchar immediatamente
sobre Roma, "afim de restabelecer os tribunos em
sua dignidade e restituir a liberdade ao povo, oppri-
mído por um punhado de facciosos", segundo affir-
mou então.

Conta a tradicção que
César, já em marcha, he-
sitou muito, antes de pas-
sar o Ruhicon, limite
de sua província. Trata-
va-se do pequeno rio,
que tem o nome de Ga-
rigliano e, segundo o his-
toriador Ampere, o avan-
ço das hostes de César
assim se produziu :"Chegado a esse rio,
na margem do qual pre-tende Manuce ter lido
essa inscripção — "Alem
d'esse rio Rubicon, nin-
guem faça passar ban-
deiras, armas ou solda-
dos" — César se deteve
e disse a seus amigos :'Pensemos 

bem ; ainda
podemos volver sobre
nossos passos. Se pas-sarmos esse arroio, a
guerra será nosso juiz."
Então, segundo Sueto-
nio, levantou-se um pas-tor de estatura collossal
e belleza singular, quetocava uma flauta de

-eaíTVF^ne^reT^uãTiHõ^Trir
reunido em torno de si
muitos soldados, tomou
uma trombeta, fel-a soar
com força e, lançando-
se ao rio, atravessou-o. A
consciência patriótica dos
soldados necessitava, sem
duvida, d'esse estimulo.

K<aÉÍBBflflBHK9vLJ^^^K^^!^ln
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Em Antonina. Jardim, piscina e repuxo da praça Coronel
Theophilo.

— Vamos — disse César — lá onde nos chamamos prosamos dos deuses e a injustiça de nossos ini-migos. Os dados estão lançados."
E proseguiu seu avanço com 5.000 homens e

300 cavallos. Essa mar-
cha atravez da Itália du-
rou ] 60 dias. Pòmpeu,
sentindo-se incapaz de
defender Roma, retirou-
se para Brindisi, seguido
por grande numero de
senadores, magistrados e
cidadãos e alli organizou,
a custo, um exercito, po-rem pouco depois era
forçado a transportar-se
para o Epiro e César
entrou em Roma.

Nesse episódio teve
origem também a phrá-se : "Passar o Rubicon",
que significa tomar de-
cisão definitiva de luta.

-ii—ii—h_i

AJortuna deixada porum magnata

Telegrammas de Lon-
dres annunciaram, recen-
temente a morte do Sr.
Bernard Baron, rei do
jumo, que, em Ma, dis-
tribuiu mais de dous mi-
lhoes de libras esterlinas
em obras de benejicencia.
Aberto seu testamento, ve-
rijicou-ôe que sua joriu-
na ia muito alem de cin-
co milhões de libraó, ou
seja, ao cambio aclual,
cerca de duzentos mil con-
tos de reis!
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| SENTENÇAS DE UM
IMPERADOR PHI-
LOSOPHO
Esse impera-

dor philosopho é
Marco Aurélio,
que nasceu cen-
to e vinte e um
annos depois de
Christo; foi im-
perador no anno
161 e morreu em
180.
Nessas linhas

• propomo-nos só-
| mente a reco-
i lher algumas de

suas sentenças
contidas no li-
vro intitulado
J/editaçoes de
J/arco Aurélio e
um dos mais fa
mosos da Huma-
nidade."Lembra-te
de que ha pes-soas muitos acti-
vas. . . e que na-
da fazem de pro-veito. Inútil-
mente se cansam

~.-.n-irJLfj:.?!*,^ »29
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UM PINTOR DAS ELEGÂNCIAS DE 0UTR'0RA
QUATRO QUADROS DE ALFRED STEVENS
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A bola do jardim

e exgottam suas forças, sem aspirar um fim determinado, sem obedecer a um plano de^cção »

poartesSna^CUrOUe ^S ^^^Hio César. ,«.^2^ atoTt^a^eTui'
çao por toda parte, foram também mortos edes"traídos. Democrito foi consnmido pelo^wIrriSse outros vermes destruíram Sócrates " vermes

tfE'. boa regra não pensarmos em cousas sobreas quaes nada poder.amos dizer, se nos perguntassem: Em que pensas ?" pergun-

Saudade
Se desejarmos

conhecer bem o
valor das pes-
soas teremos
que estudar o
que pensam, o
que desejam e
quaes as cousas
que desprezam.
O homem vale
mais ou menos
segundo seja o
valor d'essas
trez cousas, ás
quaes consagra
sua vida"."Porque 

pres-
taste um favor
a um amigo que-
res que te agra-
deça ou lhe pe-
des outro. E'
como se um
olho ou um pé
te quizessem co-
brar os serviços
que te prestam.
Pensa que o ho-
mem deve ser
amável com seus

n„flnjft n„„ similhantes e
I™!„ra T Servlço ao Próximo demonstra ser útil
dW ™'i A° cumPrido o fim de seu principio e,desse modo, obtém sua própria recompensa."
al,,m™ 

°r-Sepode.ser b°™ professor sem ter sido bom
IrlTZ • °m ™lta raz3° Piemos dizer o mesmo daarte de viver.

Ser3n'PenSa 
semPre q«e os homens, faças o que fizeres,serao, sempre os mesmos."

. ™VS dfsejo conservar um amigo do que destruirmu inimigos
oe nao convém,

nao o diü
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Triste lembrança

I

í

digas.
não o faças; se não é verdade, |

.= tassem : Em que pensas V' Kn fPa/a seí. ar?ada .é preciso amar pouco, prometterbastante e tingir muito. — Ronsarduascante e tingir muito. — Ronsard. í
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FeHpp2 d_- Inglaterra implora pela vida dos burguezes de Calais Quadro de Pcrose
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As Colunas Negras e as Terras Más

í

/Wi.5 ^madas Collmas Negras, do Dakota,
(estados Unidos) nem são colunas nem sao ne-
gras. Sao montanhas muito altas, que formamuma ilha nó centro das grandes Dlanicies do terri-tono norte-americano; montes cheios de arvoredo e
principalmente de pinheiros, com folhagem tãoescura que, á distancia, parecem negros. D'ahi onome. ¦¦¦>.z::fl'

Ao lado, pelo sudeste, encontra-se uma dasregiões mais desoladas da Ame-rica do Norte, as chamadas
Terras Mis" do Dakota Meri-dional, nas quaes durante mi-lharès de annos as águas dachuva talharam as rochas, dán-aVlhes formas fantásticas; agu-lhas, castellos, torreões, esphin-

ges, etc...
Antes da chegada dos ho-mens brancos ás Collinas Ne-

gras,^ ellas eram "territórios decaça" dos índios, cjue habita-vam as planícies visinhas.
Durante muitas geraçõesessa região de montanhas, arvo-res e riachos, próxima das reseç-cadas planícies, foi uma espéciede legendária terra de promis-sao dos povos do próximo Occi-

yvttt m Prmc^PÍ°s d° séculoAVIII essa região era habitada
pelos índios Corvos. Depois osroncas nella penetraram peloOriente; porem, encontrando asmontanhas occupadas, retira-ram-se. Em 1804, alli se en-contravam os Cheyenes e, final-mente, foram occupadas pelos

Sioux, até a chegada dos Brancos. Então começou ocomrnereio de pelheas, entre br^meos" e* mêiqs, ¦%/.
governo dos Estados ÜMos^prõliíbiü aos Bran-cos que entrassem naquellé território è òs que desò-bedeceram a essa,ordem, cáhirâm sòb o tàdape dosterríveis Sioux. Porem em 1743, os irmlos V^rèndrícalh lograram mstallaf-se e em 1811 foram reforçados

por alguns commerciantes de psllíças^í í ^ ¦

BB.;¦^1'zzzézzmmzmzzzmzz zz^êmmÊmmwWmWÈmL.--• ¦ - ,- . ~i^<^4Hã^-:m
¦flflflj' «. AMmWm MW-.. --\ ¦'-..- 'ti' vr '.'*í'£*VíS*«~í'Kí«?
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lfl flftfe^..,! M^Jmtm ¦flflVXfl fl^^^^#|^M-'-' W

i^Bflflfl^flflBflM.í'^í.¦¦^-iai#tlt»^;^it^
* ''Í^^^'''*^"-Wíí'*Vrf»^*.V*í'-
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;.^^l^^^- 
¦

^flflflflhaL^^VL^Bflfljt ' '*.'

»í#íf Ari

L„_ |i
As chuvas e inundações exeavando as rochas durante muitos milhares de'anno« m^»ioram, burilaram as coloasaes rocha», dando-lhes a ailhuet. de caihXesi P»S,^desfite*deirose até cidades fantásticas. ¦ !• ? aesuia-
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Bicyclo immovel para exercício em casa

I
f

Em 1855 começaram a se organisar as expedições
to ouro attrahiu uma horda de exploradores de minase. a despe, to das çroh.biçSes. burlando a vigilandadoexercjto exped.conario.os ambiciosos penetraremna reg,ao. O governo discutiu, então, se Sevia £m-prar ou apoderar-se de qualquer forma do territórioàua acquisiçao não era fácil, por se tratar de regiãofavorrta de^caça dos md.os, como também por seremlimites trechos, considerados por elles sagrados e re-sidencia do Grande Espirito.

Em 1876, a região foi declarada "aberta" 
pelogeneral Grani e de todos os lados se estabeleceram

Estamos no tempo das machinas. Para tudo asinventam e aproveitam. Damos aqui algumas dasmais modernas, usadas para exercícios physicos.

acampamentos de mineiros; pouco a pouco, essesacampamentos foram se transformando em cidadese poderosas companhias alli se fundaram para aexploração do ouro. Mas ainda restam alguns so-breviventes dos tempos primitivos.lao interessantes como as Collinas Negras sãoas chamadas Terras Más, adjacentes. Sua partemais curiosa se encontra entre os rios Chevene e
^nite, a sudeste da região montanhosa. Alli asenuvas de milhares de annos trabalharam a terracomo cyclopeos cinzeis. traçando cathedraes, mons-tros, deshladeiros, castellos e terraços fantásticos.As torças de erosão fizeram porem mais do quetalhar esses maravilhosas scenaries. Quando as águas,durante milhares de annos, varreram essas paragens,arrastaram os cadáveres de innumeros animaes e as

-«.
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teS[aSp SC conver.teram assim em immenso cerni-
arrw» /Om0' posteriormente, as águas continuaram
baivíe °l 8ediment? depositados nos terrenos
peSé 

°8 restos d aquelle* animaes surgiram á su-

f*.r.u • 185P' *3Hando os índios eram senhores desterritórios a Oeste do rio Missouri, os homens de scien-
^ 

a que se inteiraram da existência d'aquelles depo-sitos asseis, organizaram expedições ás Terras Más.Uesde então considera-se aquella comarca umaos mais ncos depósitos de antigos animaes de todoo mundo. Todos os museus de Historia Natural, da
A»;!f!r,Ca e da ,Eur°Pa. contêm ossos e esqueletos deanimaes procedentes das Terras Más.
««, j è ^a? memores còllecçôes se encontra no Mu-
R^ -jAÍ001* de Minas-do Dakota Meridonal, em

Entre os exemplares encontram-se crocodilos, rhi

cicios em cortjuneto com sandows

nocerontes, cavallos de trez dedos, tigres, veados; camellos, pequenos roedores e outra infinidade de ani-mães, incluindo um peixe com mais de quatro metrosde comprimento.
Um dos exemplares mais notáveis e o craneo deum enorme hrontoterio, o maior animal alli encon-trado. Esse animal tinha o aspecto do rhinoceronte eseu tamanho era o de um élephante.

Eva teve uma grande desculpa para o seu peccado:ISao teve mai.
^-^MÉL.^ I
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Miss Jeanne Eagles, da "First National",
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Missa cantada
a bordo de um
hydro-aviao !

Recentemente
dez prelados hes-
panhoes chega-
ram a Gênova,
vindos de Barce-
lona, a bordo de
um grande hy-
dro-aviSo. D'ahi
proseguiram sua
viagem aeea até
Roma cuim de
apresentar suas
homenagens ao
papa.

Durante o tra-
jectode Barcelo-
na a Gênova, ce-
lebraram missa a
bordo.

^ossa epocha1 ^ é a dos re-
cords, incommo-
da conseqüência
da voga dos
sports.

Se ha, verda-
deiramente. re-
cords interessan-

^noTda 
°duíac^letífm°' 

4 <?Utr0S lamente tolos
Hh" BotbnSk Ta- Assr> um ovem austríaco,
out^H in,! k?k'jque <*esejava bater esse record, enlou^iy,$:zd^Ltasado 59 horas wm>m m m

uma v.lsa de um Lv? I ciência, seguindo o rythmo de

mm Zpercorrer 2oTnn? 
d* C0,nVna de Bartauur, auc não¦ "-i^ígÊ |gg ísh . m 'Wfyim

Rmbora vendo o
mal por toda parte,creio no bem: o mal
domina, sem duvi-
da: diariamente,
Jructijica na socie-
dade; mas é neces-
sario ser justo : ha
quem o cultive; e se
fossemjeitos os mes-
mos esforços paraexcitar o bem, é
provável que se viés-
sem a obter os mes-
mos aperfeiçoamen-
tos...

Mme. De Gi-
RARDIN.
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Connne Griffith da "First National

Bom é exercer
um direito; porem,melhor ainda é
cumprir um dever.
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Miss Bessie Love. da " Metro ",
«II—¦»»« •«•—••—«II—II. »•»——«I—II. •••—II——II. ¦•»^"»ll—II. •II——l|.

Mlle. Renée Adorée, da "Metro".
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— Vamos, lanche, contenha sua ale-gna. be Curabec o ouvir, pode que-rer vir agradecer-lhe . . immedía
tamente I

Durante todo o jantar, Didier
e Maurício, que se haviam sen-tado ladeando Tanche, mos-
traram-se para com elle deuma amabilidade, qué, pervarias vezes, fez brotar Ta-
grymas dos olhos do digno
patife. Devemos mencionar
que, excedendo-se em suas
attenções, Dramont derramou
calda de doce pelo collarinho
do usurarío e Esclide, enga-nando-se de garrafa, encheu
com vinagre o copo do misera-
yel. Porem suas physionomias en-ternecidas — e seus pés sob a niesa— juntaram argumentos tão persuasi-vos, que lanche esvasiou
o copo sem hesitação.

Terminada a refeição,
o cônsul apoderou-se de
um baralho de cartas erequisitou o comman-
dante para "parceiro".
Pretextando dor de ca-
beca, Tanche recolheu-se
a seu camarote. Mauri-
cio e^ Didier isolaram-se
na popa, para saborear
seus cigarros.

— Que víbora, heín ?-— começou Dramont. —
Nunca o julguei tão es-
perto. Ou viste a histo-
na por elle arranjada?
Cruzeiro scientifico, pes-
quizas geológicas, rapto...
que sei mais?... Queesperas para desmasca-
ral-o ?. . .

Isso é uma cousa
que devemos liquidar em

f l-HtSHH ir\
I ILUUUNU. 1
tt|\ ROMANCE DE ANDRÉ ARMANDY Ê
\x|\ (conclusão) /£&/

vv/^vv ,<^rr:vjTm sú§?y

ouro, que me repug*

Resumo da parte já publicada

França !
Então... voltamos ?Que remédio !. . .

E pensar que semesse miserável. . .
Pobre Grébe !~~~ Só lamentas o

yacht?...
Esclide fitou seuamigo bem nos olhos :

\ Sim 1 — disse elle,raivoso.
E o thesouro ?
Foi bom que fos-se para o fundo domar I

Dramont, surprezo,
titou seu companhei-
ro; Esclide persistiu:
T , , Sim. . . foi bom !
^a e o seu logar. . .
}sso o lavará/ Sim! Eraimpossível! De longe,
pensa-se: "Escrúpulos 

?Tolices?...'* Depois,
quando se vê, comov*mos, aquelle collarmanchado pelo sanguede uma mulher sobreo pescoço d'essa mo-ça- • • Oh ! Desde essemomento, desejei ar-dentemente que umacircumstancia fortuitame livrasse cTesse ouro

hesitara emP lhe £brar 
"íô™ 

uÜZFt^JZ" *"*• "SÍ
depenhorar seu yacht, o Grébe. Parafugir*íheM*,' p.ameaÇaoamigo Didier Dramnnf *s« u v. ¦. lue,r-ine, lYiauricio e seu
parag as ilhas ^^^n^SJL^T d,ft re8olvem par«"

cisa de ir a uma das*lhas GaT*™*™ A 
* 

T°Ça' °.rphã' ^ue P*-e-
reside.Chegando a"ss£ ifií^'u^nabSo^ Um 

t? T' qüe ahi
tram um homem muito grosseiro auíSÍ" 

n° archlPelago,encon-
de salteadores e decara^se/otVde mIaIVT?^^ Um bando
seu tio. fica horrorisada mas «uhmJ?. ge* $***'?"* ««"ca viu
uma mulher muito velha, que píreTe ou^ \ 

desen?barcar; Porem
rapazes e dis-lhes. bmhá&&fâZZtttgSE£W d°S 

t"»Pouco depois a nobre louca f£.£ A- ?ho os doc«mentos.
gente da ilha,?efugia-se noylcfo emtaílí"** 

* per8e*uid.a Pela
indicam o jogar do thesZof™ flhí Blfndo/ X"" »»*• ««
de seu marido, assassinado pêlo falTo Rní-wf' CS pape,s eram
senta como o tio de mis^aSf SrM^?^P Se apre-
seu auxiliar Maurício ap^s^o^farfe^aS^5^BíSf!2?
encontra o thesouro e embarca-o no yacht Blindoé,
ri„hetreC„rIbêcChoIÍ„b„Teo a° h^S^T^ ""' "™ ° »»
thesouro. Mas um nav"ò de guerra?doP™? 

15ento e parte com °
mette-o a piq„e e «W. o, XndonadoTfth.^A ? 

°/acht-
contram Tanche, que também se saívôu A b°r<f° en"

aldito, desse
nava !

— Então... por gue o embarcaste ?--Porque... tinhas empenhadoteu capital na empreza !Dramont desatou a rir, alegre-mente.
— Meu amigo. Eu deixei queassim fízesses somente por-que sei. e não me julgueicom o direito de me opporao embarque d'esse thesou-ro. que também me causa-va horror. Somos dous idio-tas I

Maurício estendeu-lhe a mão.-~Uevemos dar graças a Deus,Didier, por sermos dous idiotas !sso é raro, actualmente !Meu caro Maurício !
Meu bom Didier.

Trocaram, de novo, umvigoroso aperto de mão.Depois, Dramont voltou-
se para uma silhueta cia-ra, que estava a pequenadistancia, curvada sobrea amurada.

1
"r\'d'Z

3 . .

I
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è7m mew vendida por 400 mil francos (140:000$) — F' achamada mesa dos marechaes. Foi feita por encommenda de Na!poleao I e p.ntada por Isabey, em 1806. Tem ao centro o retratodo imperador com o.vestuário da coroação e, em torno, os 13 marechaes do império. Pertencia ao príncipe de La Moskowa

E... ella? — per-guntou, em voz baixa.
Esclide curvou a cabe-

ça, tristemente:
Não sei. ..

Um suspiro juntou-sea respiração da noite.
Madge Rocherav, me-lancohca, sahiu de suameditação e encaminhou-

se lentamente para Mau-ncio.
Immediatamente Di-dier allegou uma impe-

nosa necessidade de dor-mir. Madge e Esclide
ficaram a sós. Um silen-
cio pesou sobre elles. Foia moça quem o rom-
peu:— Desejava primei-ramente, Sr. Maurício,

agradecer-lhe tudo
quanto fez por mim...-— Senhorita...

--• Sim, bem sei, osenhor quer, natural-
mente, negar, mas eucomprehendo... Que-ria também exprimir-
lhe quanto lastimo ter

Srovocado 
o desastre

e sua expedição...
Não lastime cou-

sa alguma.
-— Queria pedir-lhe,emfim> que fallasse

com o cônsul — des-
culpe-me; mas é queestou sem recursos f—Elle poderia fazer-me
o favor de me mandar
para Panamá I

Sem recursos. . .no Panamá. . ? Por
que ? Com a morte de
seu tio, a senhora her-
dará todos os seus
bens, suas terras... eagora que a ordem jádeve ter voltado a rei-
nar em San Christo-
bal. . !
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Ella interrompeu-o, com o rosto muito pallido.
cí™ 

~~ F "a^uella üha' entre aquelles homens,«m parente, sem... um amigo? Isso nunca!
fnokTü ?m °utra 9Ualquer parte, terá... que
ta?veaz ! 

SCra a meSm3 dePendencía> a humilhação,
—- Nao tenho outro remédio.
Seus olhos cheios de lagrymâs voltaram-se paraelle furtivamente. v
Maurício lançou ao céu um olhar de censura.Se, também elle, nao fosse quasi um indigente.. Comque amargura lamentou nesse momento as prodiça-idades que commettera no passado. Essas pródiga-lidades iam ser agora duramente castigadas com aperda de uma ventura sem par.Mas uma idéia súbita surgiu em sua mente:

„iõ 
~iyuça! ~ d,.sse elle - Talvez haja uma solu-

WW A Plra- a Sltua&°. em q«e se encontra; minhatia mandou abrir um credito especial para nosso repa-tnamento. Um passageiro a mais ou a menos, nãotem importância. . . Quer voltar á França ?¦ Não tenho em França nenhum parente, nemum amigo sequer.. '-Ha de encontrar alguém. . . talvez. . . — mur-murou elle muito tímido - Algum parente de quenao se recorde. H
Ella ergueu para os d'elle seus grandes olhos, ondenascia uma esperança, onde havia uma pergunta.Maurício sentiu a garganta tão apertada, que nemuma palavra poude passar por ella. A perguntaera muda; elle so ponde respooder com um movimentode cabeça convulsivo, que affirmava e implorava aomesmo tempo.

— Será como o senhor quizer — murmurou Mad^emuito baixinho, fechando os lindos olhos azues
O THESOURO RECUPERADO

Em sua escala por Guayaquil, o navio de Vai-paraíso embarcou os dous àventurosos Vachtmen
£nevXU-°S 

C SCUS PassaSeiros"- o involuntário e á
Durante toda a travessia, Tanche, invocando um

S*? mau ?taj r{us[irrse em sua «bine ev™tando tenazmente toda e qualquer occasião de se en-contrar com seus companheiros de travessia, em -eral
tófo em4? ?PeC'al 

c.om.Cu^ q«e prometterawr-tal-o em tatias. a primeira opportunidade.
; Attendendo ás instrucçoes de Esclide, nin-ueminvalidara a lenda estabelecida pelo usurario narTexplicar sua trahjçâo, que de tragédia se transformaraem comedia burlesca. Porem esse silencio essa díscreçao não tranquillisavam Tanche.

U velho usurano, medindo a alma dos outrospelo comprimento da sua, temia represáliasMas, afinal, um bello dia, foi convidado a com-parecer ao camarote de Esclide
ejnj^í ç^r^-SrSC fheelrah°trr
Se ePamS?pte]óqUe *g " 

W^B

bunal solenne, Tanche invejou as faculdades def,sivas do caracol. uuc,>
--Senhor-disse-lhe Maurício com sua expressãodos dias maus - dentro de uma hora estaremos P.trança. Urge que acabemos com um ffraceio n V,graças a sua mentalidade um tanto espeda?, q u 

' 
ítermma em drama. Em pagamento por sua pirma^cia no Grébe, o senhor nos entregou documentou"valor de setecentos mil francos. aocumentos „0

Setecentos mil, oitocentos e trinta e sete frRn
rario 

qUmZe Cent,m°S ~ co™giu timidamente o usu"
Ou isso. . .Mas — apressou-se Tauche a declarar com umtremor na voz - por mais exaggerado, que seLe epreço, pode estar certo de que não protestare? Zpor sua vez, o senhor consentir em esquecer esseessa. . esse mal-entendido.

Maurício deixou pesar sobre elle seu olhar duradepois. t,ra„do do bolso um masso de documeX'atirou-os ao usurano. Rs'

mente: 
FaÇa*me ° favor de ccmtar ~ 4*sse elle fria-

O usurario percorreu o circulo de juizes com olhosdesmesuradamente abertos; depois, hesitante ap.Juos papais como se amda duvidasse da realidade Fií aímente apoderou-se dos documentos e íolheou-ocomuma alegria mal contida. Porem uma nova hesita,™pareceu refrear seu enthusiasmo. Tornou a percorrer
mãos! C°m 

°S °lhOS; °S Papeis t«n»ramPem sum
Isso é serio ?. . . O senhor restitue-me. . ?

h*A 
^om° un£a resposta, Maurício ergueu os hom-bros e voltou-lhe as costas.Pode retirar-se. . . — disse elle.Então, pela primeira vez em sua vida, Tanchecomprehendeu que havia, no mundo, mais alguma cousacom mais valor do que os papeis sellados, as firmasreconhecidas e as aççoes judiciaes : - a consciência!

mm olf01" Sun-Vid° ? desPertar da sua, retirou-se,
M5 sem bnlho, lábios pendentes, curvado sob
XT 

d° desPrez°< «lue lhe at.ravam essas physionomia;
fíu 1S q"-A P°r SUa Culpa' -íuasi haviam perdido ocalor da vida. . .

*
* *

fulgor de seus olíios,
pareciam dispostos alevar a cabo as ordens
recebidas, o digno usu-
rario fez um esforço
e, amaldiçoando a sor-
te, que o levara a se-
guir viagem no Grébe,
acompanhou os dous
marujos.

Ladeando-o como
cães de caça, os dous
molossos o conduziram
á cabine de Esclide e
Dramont. Mlle. Ro-
cheray alli se encon-
trava e a physionomia
de todos trez apresen-
tava-se indecifrável.

A' vista d'esse tri-

jg^~~ "¦¦*y»'^^5 fl
eflfl mm^^^Xm*m*^m*!^m,mmmmmmm^^^^m^M

mmmrBr' »*fS BeBÍB^£l?^Bkl?^efll

nfl flflBk^^fla&L^ TflMesW^J*flBlL T^BflBét¦¦^¦flfli UBeBéL"":'. rSmSwm^iiS^mwBWjeS^-íflÍNa^Sefl; flW -IWSp
Í*WM flflflflfll flBL^ff^BfltT^flC3fl^e^flE!"k^flKeS»-*Bflee3 flflflLiCft ¦jfrT
ftfflflãHjflJ laeee<eSHe?SSrS BftAL^9a^BBtS7Beta2 B^J»-'^:«Iag«|fl^eeeeeeeeeee«eett*« MBfttfl B. ¦M^.-Jfllflefll Tt&ZbzrXi"wSm^SÊm *w* 99 IBÉ<BÍeeefleflBB| Pfl^-^&ií
í-W£5_WÍBMmm BSeBeeSSel flA ¦ "
M^MmMSImwMÊf¥mmmmVmfí^^M MMMM Mmm». ^Bfli *,-¦>-¦¦
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Apenas o grande navio se deteve, junto ao cáes,
Ilí f!'r r?^0 P?1q commissario de bordo, con-ouz,u ate Esclide um imponente porteiro de hotel.£r. Maurício de Esclide?. . .-— Sou eu.Mlle. Bertrande de Esclide, sua tia, enviou-
Eff 

a<1U1 
Sara he dlzer ^ue ° esPera com urgência nohotel, onde se encontra desde hontem.*— üonito! — exclamou Maurício.

. Uepois seu gemo despreoccupado venceu o pri-meiro susto:

r,^Ã~ PVa] QU.em sabe? Talvez seja o meio maisrápido de arranjarmos tudo... Entretanto... creioque a tempestade vai ser violenta!
Dramont, informado

sobre o que havia, ap-
provou seu projecto e
adoptou o mesmo ho-
tei para sua perma-
nencia.

— Telegrapheí a meu
pai. . . Deve haver di-
nheiro em meu nome,
na posta restante. Vou
passar por lá e encon-
trar-nos-hemos no hall
do hotel.

Maurício confiou

lavrada, do
os pés

Madge á guarda de seu
amigo, preferindo ficar
só, para receber a pn-
meira offensiva de sua
i rasei vel tia.

A nobre solteirona
espera va-o, caminhan-



_____¦:.'¦ :;*'<..-.'-.:...-^

___ 
¦ 

¦ ^m^h^w^imk^imÉ^^&i

í
í
zI
í
i
I
m

!I

l
í
í
í
í
i
i
i
i
i
í
I
I
i

13.° Anno — N. 5 —. Outubro 19?9

do de ura para outro lado, com um passo cuia fir-meza os invernos não haviam perturbado. Quando otelephone do hotel a preveniu de que seu sobrinho
vinha pelo elevador, ella se esforçou, por meio deuma rápida recapitulação de suas queixas, por afãs-tar a onda de ternura, que invadia seu coração áidéia de que ia tornar a vêr esse sobrinho "estroina"
causa de tantos aborrecimentos, mas que concentrava
todas suas faculdades affectivas.

Quando elle entrou, introduzido pelo qroom, ellairritou-se por não sentir, primeiramente, nada mais
. alem de uma forte vontade de lhe abrir os braços

Mas essa fraqueza de seu coração foi bastante parareanimar sua cólera, que vacillava.
"T^Fjna^nte' sen^or meu sobrinho, eil-o devolta! Onde deixou os guardas que deveriam acom-

panhal-o ?
Maurício comprehendeu, por esse primeiro ataque,

que somente por meio de astucia e lisonja Conseguiria
lançar um pouco de água fria nessa indignação mal
contida.

— Minha adorada tia — disse elle — a senhora
chamou-me. . . não ha correntes nem guardas, que
possam impedir-me de attender a um seu chamado.

E habilmente apanhou no ar, detendo um gestosevero, uma mão enluvada com milaines. de rendas
de Alencon e que só lhe foi retirada, com movimento
brusco, depois de lhe deixar tempo mais do que suf-
ficiente para nella pousar respeitosamente os lábios.Antes de mais nada — continuou a solteirona —
Que fez de Tanche?

E como Esclide a informasse de que o deixara
a bordo, apparentemente em perfeita saúde, ella deu
livre curso a sua irritação.

Um Esclide, o ultimo, de nome, nao contente
com levar uma vida dissipada e condemnavel, ao
envez de pensar em perpetuar seu nome, ainda desce
ao cumulo de renegar sua assignatura, raptar seu
prestamista, extorquir-lhe dinheiro !. .. Na verdade,
senhor, estarei sonhando ?. . .

Maurício, sensibilisado, corou e mordeu cs lábios.
A velhota esperou uma resposta e, como esta não
viesse, atacou novamente :

Julgava-o mais escrupuloso — disse ella, com
acerba ironia.

Maurico respondeu, contendo-se a custo :
Incorri, de facto, em muitos motivos para ouvir

suas censuras, minha tia; por isso, prefiro deixar-lhe
o cuidado de descobrir, sósi-
nha, quaes são, entre suas pa-lavras, as justificáveis e as in-
justas.

A solteirona apreciou de-
vidamente essa attitude de
dignidade. Mas, por isso mes-
mo, sentindo-se prestes a dei-
xar-se vencer pela ternura, in-
surgiu-se de novo. Pois que?Então de nada lhe valia a pro-visão de cólera, que amontoara,
;a prevendo essas circumstan-
cias?

Essa confiança em mi-
nha habilidade é nova . . .— ex-
clamou ella. — Quando Tanche
lhe transmittiu meus desejos
sobre seu casamento, qual foi
sua resposta ?

A senhora o encarre-
gou de fazer-me acceitar em
principio a idéia de um casa-
mento. Porem elle foi muito
alem d'isso e julgou-se com o
direito de me designar uma
noiva.

Mme. Ch
se chama essa

Chit-ta-gook !
tão detestável?.

A senhora conhece-a ...
minha tia? Se a conhece, de-

r* Atíyr** » o&

digna senhora
como

?
Era assim
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Um aspecto da parte moderna de Stockolmo
— A rua do Rei, na capital sueca, com suas tov-

res de 15 andares.

via comprehender minha repugnância de acceital-a
para minha esposa.

— Não a conheço. Tanche disse-me apenas que
tfd T Va Uma creatura diSna e um l)°m Par-

--Disse-lhe o que lhe convinha, certamente...
U telephone tihntou. Mlle. de Esclide fez umacareta.

Ali i~pnEs- ?PPareiho faz-me odiar o progresso...Alio! Elle ;a chegou ?; Bem. Diga-lhe, por favor,
que suba. . %

E recomeçou nervosamente seu passeio pela sala,estalando os dedos para vêr se assim entretinha acólera, que se esvaia. Maurício, de pé, respeitou seusilencio.
. ~ Preyino-o de que um severo promotor vai iní-ciar terrível aceusação contra o senhor.-7 Não importa. Tenho confiança em meu juizlLisongeada, a velhota tentou occultar um sorriso,mteram e pouco depois o procurador entrava. Seuaspecto era tnstonho e lastimável. A nobre solteironaestendeu-lhe a mão, que o usurario beijou respeitosa-mente; depois, indicou-lhe uma poltrona.Bom dia, Tanche. . . Como está bem disposto!As viagens, ao que parece, fazem-lhe bem. . . Minhasaúde .'. . . Excellente, obrigada. Não será ainda esteanno;: que o senhor terá que conferenciar com o meutabelhao! Ah! Ouça, Tanche, essa Mrs. Chit. . . Chi-tag. . . sei Ia; pois bem, foi raptada ou fez-se raptar pelodansarino de um cabaret e isso depõe muito contra suarespeitabilidade. . . Mas vamos ao caso . Meu so-bnnho raptou-o. . . maltratou-o . . ?Mademoiselle...

Foi você mesmo quem o disse em sua carta.lJevo mesmo acerescentar que, referindo-se a um Es-elide e dirigindo-se a outra Esclide, foi muita ousadiade sua parte, empregar os termos de que se utilisou.Mas não importa. . Repita o que me disse em suacarta. ..
E Mlle. Bertrande de Esclide sentou-se, fitandocom impertinencia seu procurador que, ao vêr Mau-ricio a poucos passos, mantinha-se mudo. Finalmente,

depois de espreitar Maurício, sempre calmo, com ocanto do olho:
O Sr. Maurício deve lhe ter contado tudo,mademoiselle.
Meu sobrinho acaba de chegar e não pareceter pressa em fallar. E' melhor que explique logo de

uma vez como é que 
"lettras"

assignàdas por meu sobrinho
foram parar em suas mãos. . .
^0 usurario tomou a expres-

são de um doente diante de
uma chicara de óleo de ricino,
porem sempre acabou por di-
zer :

Foi. porque eu lhe em-
prestei esse dinheiro. . .Você?

Sim. . .
Antes de explodir> Mlle. de

Esclide consultou seu sobrinho
com um olhar.

Como esse confirmasse as
palavras de Tanche, ella se
voltou para seu procurador :Oh! O senhor terá então
perdido o pouco de intellígen-
cia, que se alojava em seu
cérebro ? Como ! Pois então eu
o havia encarregado de jreiar
as prodigalidades de meu so-
bnnho e foi o senhor, o se-
nhor... (e aggarrando-o pela
gçlla do casaco, sacudiu-o com
violência) d senhor quem auxi-
liou seu desbaratamento ? Co-
mo explica similharite mons-
truosidade ?

Tanche curvara a cabeça
sob esse ataque. i

•'1
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,. i T E q"e elle me afhrmou necessitar muito d'essedinheiro — replicou elle — E receiando que seu sobrinhotosse cahir nas garras de algum agiota. . .
Maurício tossiu com ar zombeteiro. Tanche lan-

çou-lhe um olhar de desespero.— Eu até estou disposto a restituir-lhe — e o usu-rano soltou um profundo suspiro — as "lettras" 
quevao alem da quantia que. . . o total que.E_o. usurario, decidindo-se a fazer elie próprio aoperação, dividiu o masso de papeis em dous montesmais ou menos equivalentes e estendeu um a Maurício.

. ~7 
^lm' Sr Maurício, não quero ficar atraz emmatéria de generosidade e sejam quaes forem os riscosde meu credito, contento-me estrictamente com a quan-tia desembolsada, que o senhor pagará como puder.àe os escrúpulos inesperados d'esse miserávelapenas causaram surpreza a Esclide, tiveram o domdeencolensarMlle. Bertrand. A solteirona fulmínou-ocom um olhar em que se aluavam, em doses eguaeso sarcasmo e o desprezo:

— Na verdade, senhor, eu já sabia que era inte-resseiro mas nunca o julguei um agiota tão completo^ agir de tal forma... com meu sobrinho! Dou-lhemeus parabéns O que não comprehendo 6 comoessas lettras , de que affirmou ter sido espoliadoestão em seu poder. . '
E' que, senhorita, eu tomei a serio o que não

passava de um gracejo do Sr. Maurício; elle restituiu-me tudo, ao findar essa amaldiçoada travessia
A solteirona, emocionada, envolveu seu sobrinhocom um olhar benevolente:

(Tu 
Eu tíníla a certeza de que você não poderiater teito o que tez senão por gracejo — murmurou ella.Uepois, dirigindo-se a Tanche:Diga-me a quantia exacta, que... adiantoua meu sobrinho.

A \P ,¥5ura"° annunciou-a, com ar inquieto Mllede esclide fez uma careta; depois, voltando-se paraseu sobrinho:
E' isso mesmo ?Sim, minha tia. . .Está bem, Tanche; faça-me o favor de atirartodos esses papeis ao fogo. . .

i - Tanche, assustado, encolheu-se todo, apertando aslettras entre as mãos.
CC.~T M^ha palavra não lhe parecerá uma garantiasufficiente ?— exclamou Mlle.de Esclide, com altivezVai pagar-me, mademoiselle ?

T" A senhora vai fazer isso por mim, minha (ia?A velhota ergueu os hombros com desdém:
„ ~T Então eu seria capaz de deixar o nome dosesclide enlamear-se nos tribu-
naes .... Ponha isso no fogo,
lanche, já disse; depois regula-
"saremos a situação. . .

^ Maurício apoderou-se damao de sua tia, que se defendeumal e bei;ou-a.
Estroina ! — murmurouella e uma terna admiração v-brou em sua voz indulgente.

lanche, perplexo, hesitava.impeJhdo por um inesperadomovimento de consciência, quan-do se ;ulgaya perdido, elle sacri-ricara seus lucros fabulosos. Po-rem ;a que tudo se arranjava,
;aque Mlle. de Esclide pagavanao seria possível. . . ?

Perdão, mademoiselle-
mas a quantia indicada, ha pou-co, era... exactamente a quedesembolsei Não acha queum ;urosinho. . .— Tanche! ,-— Um jurosinho de seis porcento?. . .Oh!...

Digamos. . . cinco I. — Nem um nickel ! E ain-
da deve dar graças a Deus
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zoológico de Londres.

Quanto a ti, desmiolado, ouve bem o que te vou izer: dou-te trez mezes, trez mezes e nem mai, ,dia, para renunciares ao celibato e se ,,m "
pois, não me apresentares um he^, um Zherde.ro, emquanto esperamos pelos outZ 

?rW
teu nome de meu testamento ' nscarx

nh|dMad- 
a V^lhota «tendeu-lhe os braços— Oh! Maunce. Então não comprehende^ £tia. . . e quasi ser mãi V «,. v*«piciienqes ! berc quasi ser mai. . .ü, eu, agora, quero ser av/Maurício entreviu sob toda a irritarão i^ ^ ?"o desejo msopitavel, nue a bôa velhôtaS de ff"meia dúzia de sobrinhos novos. abraçar

E«l!HpnCJ,e' 
d^etamente. approximou-se. Mlle de"esclide, despeitada por se senfír e^k j • •

Tanche! Deixa esse ar de sonso Sp foalguma cçmsa a me dizer, diga logoT 
* tCm

S£ sr-ir muito ^ m enuceónS;e;:;
Não comprehendo !. . .

Z ÍTi cPíÍra Casar seu sobrinho!
ta-gook em lista 7 g 

V°cê tem al6uma * Chit-

.i Não, senhora. Desta vp? fMt, o« jmelhor. . . muito melhor SC de COUSa
Maurício contrahiu a fronte inquieto.

viÇo,,Kcr^
cação. 

aP° ° qUe tod°S "PProvarão minha indi-

um ruSohta.rcioÍPh0ne * ^ MaU"CÍ° ^

Rocherat'- M,a/0rpr,'l? 
P°de me informar * M"eSpão srMDidg üíSssru e< moça acompa-

Está 7 Pois bem, «fig^ffi por fev^que 
"«'ST0'-sss mm d* *¦»¦-

mandT ZTJ i^°A^ 
tí"haS dh° nada- Ta"^e.

S olhol /^^'atamente esse "phenomeno"

em amb™ ÈTa'^^ T $ 
C ^^

ainda: velhota, radiante, perguntou

M3?r;VeTS' 
ISS° é ^ serio assim ?Maunco ba.xou a cabeça afirmativamente.

E. . . ella sabe, ao menos,
que tu a amas?. . .— Ainda não me atrevi a dizer-lhe.

~ E ella?
Ainda não lhe perguntei.Oh ! Nunca te suppuz tãodiscreto... E. . se ella recu-

sasse ?
Maurício sorriu.

. ; Que convencimento, senhorirresistível. . . E diga-me: linda?
Oh, minha tia! Uns olhos...Bem sei. . .
Fma, inteiligente, affec-

tuosa...
Tinha que ser í
Um coração... uma alma !...

. A perfeição em pessoa, jásei. Franceza?
Nascida na Florida, de paisIraneezes. Orphã. . .Rica?

Maurício estremeceu. Em voz
baixa, respondeu, angustiado :Não. . .

Ah ! Arruinada ?Totalmente.
Mlle. de Esclide voltou para seu

sobrinho grandes olhos irônicos :

.n.

í

I

i_v_ ~~v«-*****v giduues oinos irônicos ;

I
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£?íini?* E como Pretendes viveraOh! Eu trabalharei!

:— Em que?,
Maurico fez a si próprio a mesma pergunta. Suatia acabou de esfriar seu enthusiasmo:Ahi está. Pegas fogo ao primeiro contacto

Êas patino? md° - * a° pHmeÍro ob^«'°
Babam á porta Mlle. de Esciide empurrou rapi-damente seu sobrinho para seu quartoE não tornes a apparecer emquanto eu não techamar. lc
Depois de ter fechado

essa porta sobre seu sobri-
nho, fez signal a Tanche
para que abrisse a outra.Entre, senhonta.

Examinou a adolescen-
te com seu lorgnon, lançou
a Tanche um olhar enter-
necido, tossiu, depois apon-
tou uma cadeira.

Sente-se, por fa-
vor... Meu sobrinho, Mau-
ricio de Esciide, descreveu-
me sua situação e pediu-me
que a recebesse. . . Antes
de estudar em que lhe po-derei ser útil, peço-lhe o
favor de narrar-me as cir-
cumstancias em que se viu
mettida nessa espantosa
aventura...

A jovem Floridiana
relatou minuciosamente os
acontecimentos, que já co-
nhecemos. Soube achar, a
todo instante, palavra sin-
cera, que punha em relevo
a discreta e respeitosa de-
dicação com que Maurício
a cercara. Sua voz teve,
em certos momentos, in-
conscientemente, a nota
pathetica, que convinha.

Mlle. de Escude ou-
viu-a, esforçando-se paranão interrompel-a ; poremcertas interjeiçoes surdas,
que nao poude abafar:

Céus! Será possível!" de-
nunciaram ao usurario queos perigos por que seu so-
brinho passara não
a deixavam insen-
sivel.

Eu, senhoríta
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Quando a ado-
lescente terminou
sua narração, ella
teve de fazer um
grande esforço paranão deixar transpa-
recer a emoção, quesuas mãos fe d r i s
trahiam.

— Se compre-
h e n d i bem tudo
quanto me contou,
senhoríta... está
completamente sem recursos!

h 
~~~ In£:lizmente essa é a verdade, minha sennora. . Mas não recebi a educação dé uma ociosa,caberei trabalhar. . . em qualquer cousa.

Tem parentes em França?
Talvez. . . Porem não os conheço. . .
Quer dizer que não conta com pessoa algumaque a possa auxiliar. . .

Nmguem! — respondeu Madge em voz muito)a,XaMTT 
jUISa í.agryma cahiu sobre seus Joelhos,i^lle. de Esciide tornou a assoar-se.

Se lhe offerecessem — continuou ella — um

Miss Doris Hill, da Paramount.

S tJl^ ança- TpregoLdelicado< <J«e •***¦:¦
pelo mtno, «, na° fosse a^"ecido, nem penoso-pelo^rnenos eu assim presumo — acceital-o-hia ?. .
taria com rP°/vf £"? ab?rrec;d° * Penoso, eu o accei^

Mi? reconhecimento.

zesse »1 ^ 
EsC'Íde esfre?°« o nariz como se o qui-

airlfao J • enXUS°U 9S V!íIrOS de seu >mm. depoisuiiigmdo-se a seu procurador:
sensata! ^ algUma °°USa' Tanche! Alguma cousa

• eu digo "sim". .
.„. "~ Tanche — exclamou
Mlle. de Esciide — Sempre
tive a impressão de que, pro-curando bem, acabaria porencontrar alguma cousa den-tro de sua cabeça. . . Chame
meu sobrinho.

Confiando no que essecumprimento pudesse ter deincentivo, Tanche, esfregando
as mãos, satisfeito, introdu-
ziu Maurício no salão. Osdous jovens, emocionados,
ti taram-se timidamente.

Senhoríta — conti-
nuou a velhota — eis o queespero de si. Meu sobrinho éum desmiolado completo, sóme tem dado aborrecimen-
tos.. .

Minha tia!
;— Não me interrompa !

Preciso de alguém hábil, pa-ciente, dedicado, que me au-
xilie a impedil-o de commet-
ter novas loucuras. A tarefa
e árdua, mas nao é impossi-
vel. Quer ser essa auxiliar?

Madge, estonteada, hesi-
tava em comprehender. Mlle.
de Escude continuou :— E' justo. . . Esquecia-
me de ennumerar as condi-
çoes — com esse maluco to-
das as precauções são pou-cas — mas eu farei de modo
que não haja motivo para
queixas. . . . nem de um nem
de outro.

Maurício, que compre-
hendera, apertou docemente a
mão de sua tia.

—- Quanto ao titulo queteria nesse cargo — porquedevemos pensar no titulo —
• afasto o de dama de compa-
nhía, que, junto de um rapaz— e que rapaz! —seria com-
promettedor. . . Mas... quediria por exemplo de ser. . .

E a velhota voltou paraMadge seu rosto com uma
expressão carinhosa e sorri-
dente :

— ... Sua esposa ?
Então, a jovem Floridia-

na, a orphã, a abandonada,
sentiu uma grande vertigem,

porque trez pares de olhos, dos quaesum pelo menos revelava uma intensa ansiedade, espe-ravam sua resposta.
Ella a deu, eloqüente em seu mutismo, deixando-secahir nos braços da nobre solteirona e beijando con-vulsivamente suas mãos.
E Mlle de Esciide achou que "esse 

gesto lhe fi-cava muito bem".
Jantavam, agora, todos reunidos.no restaurante dohotel e os dous marujos, o Bretão e o Basco, não tinhamticado esquecidos.
Entre a alegria geral, Etchelo disse a Curabec:

I
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O cabeçudo. Xào deixa de causar pena ter-mos deixado no fundo das águas o thesouro das Gala-
pagos! E's muito inteiligentè, camarada! Vai perguntarao patrão se o thesouro. o verdadeiro, nao veiu comelle... O que ha e que nào deves pedir-lhe que o repartacomtigo.

E sob seus olhares enternecidos Madge rubori-sou-se e sorriu.
As viagens rejuvenescem os homens, sénhòrita— disse Tanche a nobre solteirona.~ 
^H^fèjtÁm as consciências tortas, Tanche —

replicou Mlle. de Esclide severamente - Você deviavia;ar todos os annos. . .
Tanche, commovido, curvou o nariz para seu

prato.

'ií'.

g e

De Maurício
Madge:

?
• a

De Ma d
Maurício:

1* • • •

De Maurício
Didier:

A propósito.
E tu, meu velho?

Didier a Mau-
ricio:

Acabo de re-
ceber duas cartas.
Uma de meu pai.Nossa aventuia cau-
sou-lhe tamanho en-
thusiasmo. . . que eUe
resolveu dar-me socie-
dade em suas usinas.
A outra. . . de uma
viu vinha, que conhe-
ces... Imagina que. . .

Mas aqui nós ter-
minamos: Contar o

a

a

a
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Mài adoptiva.- Photographia premiada em um concurso organizado
pela revista Spherc, de Londres.
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Essa iniciativa obteve ruidoso êxito. Todasnoites, o cinema foi por assim dizer invadido Quan ichegou o verão, o pedacinho de carvão foi substitui,!
por. . . uma batata! E a voga da casa de espectacullfoi assegurada durante o anno todo. Em dous annoo astuto proprietário enriqueceu.

Pois bem Nao acham, os leitores, que essa é uniaidéia genial ? Ahi temos uma d'essas combinações en*nhosas, que se baseiam sobre um equilíbrio de justi iabsoluta De facto, nesse caso. todos ganham. . . Todos
julgam 

— e de facto e — vantajoso assistir uma excellente sessão cinematographica com abatimento nopreço da entrada mediante uma simples batata ou umhumilde pedaço de carvão. O proprietário do cinemaarranja, d esse modo, os elementos para um presenteutilissimo, que áttrahe
a sua casa commercial
uma clientela remune
radora. E, entre os es-
pectadores, todos se
divertem com a ner-
vosidade inevitável
causada pelo sorteio. .
E' uma troca de sen-
saçoes agradáveis, quea todos contenta. Po-
dera haver outro meio
de propaganda com a
moralidade e engenho,
que lhe valha? Bem
poderíamos estender
a outros gêneros de
negócios essa agrada-
vel experiência, poishavíamos de obter,
em outra ordem e
grandeza, resultados
inesperados. -->:

que Didier confiou a seu amigo seria outro romance.

André Armaxdy
¦5'ãis S®&2>® •>¦•¦ *¦•) si • i®

Uma revista cmematographica conta-nos, comironia um tanto desdenhosa uma aneedota, que deviamerecer a nosso ver um pouco mais de consideração.JNos estados Unidos, um proprietário de cinema-tographo imagmpu, para "lançar" seu estabelecimento
que tica em um bairro popular, recorrer ao seguinteProcesso. Um cartaz prevenia a população de quf todae qualquer pessoa portadora de um peàaço de carvãotena d.reito a um abatimento de 10 °/„ nopreço
llentra-jaS- 

Efas/0ntribuiÇoes voluntárias enche"ram, rapidamente, dous enormes saccos que foram
feíi^„ae°dom A 

reÇrestntaçâo Assim.Uos doau™telizes vencedores, depois de uma agradável noitede recre.o, ainda ganharam alguma cousa útil

Mo circo Ringling,
v , actualmente em New-lorfc, ha umlrapezisla que conta mais de sessenta annose jaz seu trabalho sem esforço apparentc. Apenas se nota¦ma edade, quando se o ve de perto e quando caminha.~\o trapezio, de cabeça para baixo, junto do tecto de tona.executa seus números sensacionaes com a mesma flexi-btIidade de outros tempos.

•5? Ç€'SSr.. .

Im dos magnatas da grande Estrada de Ferro Cen,trai de New-York,- teve recentemente um braço ganqrc-nado Acostumado a fazer o que muito bem queria im-
pondo sua vontade, enfureceu-se quando os médicos lhedeclararam, gravemente, que se não lhe amputassem obraço, morreria fatalmente.

, , P°0 prefiro morrer a ficar sem um braço! —
declarou.

E um mez depois deixou o hospitaltegro ! soo. . . e in-

COMO E' FÁCIL SA-
BER TUDO Economia domestica -:- PEQUENA ENCYCLO-

PEDIA POPULAR

leve %WÂ W^^t^M^M' ^ Ü —
sando o tecido a ferro, iramedatomente W&i' jJ* CVltará pas"
tendo-o cuidado ^X^f^TZ i^Jjg^**

toda a água e deixe-se seccar ao ar livre. Para t,rar

Parar guardar os utensílios de prata, colloquem-os em holsas de flanella ou camurça. Um pedaço de envrvfrA „ j cí" bo1"
a prataria, conservará seu brilho 

^ guardado com

O melhor meio de limpar um objecto de ferro, por mais okv-dado que esteja e aquecej-o um pouco e esfregal-o com um pedaço

Al áfi f?vo,vl!da em um Panno. Depois limpa-se com um pedaçoae pepaho coberto com sa!.

As vidraças com manchas de tinta ficam limpas se as molhar-mos com um pouco de vinagre quente, esfregando-as, depois, comum panno secco.

Para tirar o tom amarellado das teclas de um piano, üse-sea seguinte solução: 30 grammas de ácido nitrico e 300 grammas deágua.

limJ1* qiífin aVrcc,Ít.e Que filtrando a água nós a purificamos elimpamos dos m.crob.os, que possa ter em suspensão.kj tntro nao taz mais do que separar da água as partículassólidas, que se juntaram a ella e por isso, depois de filtrada, ellanos apparece mais clara.
fW fS?"Vem ter %Sf° em conta Para nâo confiar muito na acçao
fAn • j j no combate aos micróbios transmissores de varias en-rermidades

C_*—,;—,,
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Historia da Terra e da Humanidade

CAPITULO XIV

FASCICULO II

TERCEIRA PARTE
OS POVOS, SUA HISTORIA E SUAEVOLUÇÃO ATE' OS NOSSOS DIAS

(CONTINUAÇÃO)

O POVO
HÚNGARO

H-~| I

I
í

Só depois da esmagadora derrota que lhes foi da F * •infligida pelo imperador allemão Otto I, em Lechfeld ™L?o?a * frU £emo' decidiu entender-se com o
a 10 de Agosto <fe 955,ficaram os Madgyar™ obrigados ctanffi '?* "' Re*P0"deu->he o pontífice annun-
a contentar-se com os territórios do vflle do Danúbio Sf Hm,9"' 

tomaya.sob a Protecçâo da Egreja o povoe a organizaçSo em um Estado, conforme a ^da pol"tica --""*"* 
' C°nfer'a a ?-steyão-? corôa real Ao mes-

da Europa. Essa r
*\ X.."

í
I
i
í
I
[
I
i
i
í
i
i
i

obra foi em pre-
hendida por Gey-
za (972-97) neto
de Arpad, que,
sob a influencia
de sua segunda
esposa, que era
chrístã, acceitou
o christianismo.

Durante seu
reinado, o im-
peradorOtto»II
da Allemanha
restabeleceu a
divisa da Aus-
tria como de-
leza do impe-
rio contra os
Húngaros e
conferiu-a a
Leopoldo de
Babenberg. Es-
se derrotou os
Húngaros proxi-
mo de Vienna,
a tirando-os parao outro lado do
rio Leitha, que,des deentão, ficou
sendo a frontei-
ra entre os dous
paizes. O reinado
de Geyza prepa-rou terreno paraas reformas pro-fundas e revolu-
cionarias que seu
filho Estevão le-
vou a cabo tão
afortunadamen-
te. Estevam foi
um dos estadistas
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M\ fl^%su>**?t?HSí flMMM MMMrltíSrtF-** \ _,•"«.• «nSHfl ^^k^fl flk

fltlli f«M L_fl Bmtf&SÇÊÊ&váf^MTmstm m.fl Mm^MmmJàmim-uim fl
àW \t?*Mi+\3MwTmm Bfl flWmMmP&TmmWW m\

mWW ifl»' 'flfl fl
fl ¦l.mflM.íWK#'flB H
fl fljfl^ ] •$ rí^.Ví^fl fl
^1 flflflflflBuÂS^^^^ná^fa^^^l ^fl

r^ifli h^H ^Ik^.V5V-i atBH ^H^K--$a^ :'^fl ^flHm^. ^i si 1
fl fl vvflfc, -^fl&lfl fl

flflfltufl*iC: ilflnNli.^ V '^¦¦'B^flli^W ^fl^^B ^fl

fl K^\vV^fl I
fl E9fll«^A^I fl
fl Hvfl ^^fiSfl^&^L^i Efl V
^H SSjfl ^fl^v^^S ^^^^í^^tB^'"i^L.,'^^B flfl

aEíS ShKxI KvÍ"-xV flT?MfiF]K9G6Sv^3 I^^K^ í *^flL^ ^flVASfl
uVB^unflSfl^flR^Bd^vw^' ^.cfl flflfl flWiffia KflirflJ IkVmiA '^^tfífl mw
l^Sfl DBNn.V9 flik^kmA?Vflu! fl\*g HE l^^Pr CtB^E_^fc^fli??sMSJi ^rfl Bfl^^ ss3flffi8§l Wfl flL^I BuBR06^ KvK^>l flfl fiafiS^SfâSSS fl

^r!^fl ^fl^jS^P1^!VH fl^fl B»":ífl^^r
^1 HQ ¦FifHr

SEGISMUNDO BATHORY.
Obteve o principado da Tran-
sylvania em 1581. Chegando a
sua maioridade dedicou-se á ta-
refa de expulsar da Hungria os
Turcos e demonstrou ser um
chefe de primeira ordem. Ab-
clicou em 1599, com o fim de
entrar para ja egreja, poremnao tardou a se arrepender
d'essa decisão e fez duas ten-
tati vasinfructuosas para recu-
perar o throno. E' bastante
a indicação d'esses factos parademonstrar a falta de equili-
brio mental que distinguiu

seu caracter.constructores na
Historia.

Durante os quarenta annos (997-1037) de
seu reinado, conseguiu que a Hungria fossereconhecida como um dos Estados Europeus
e completou a conversão do paiz ao Christía-nismo. Os Húngaros consideram-o o segundo
tundador de seu paiz, sendo o primeiro, na-turalmente, o semi-legendario Arpad, Este-vão, quando estabeleceu o Christianismo comoreligião dominadora em seu reino, escolheu pormotivos políticos sua forma occidental. Porem
constituindo-se em nação catholica, a Hungria
corria o risco de cahir politicamente sob a in-
nuencía do Sacro Romano Império ou de suaEgreja, ficando submettido á organísação eccle-
srastica allemã.

; Com o intuito de assegurar a independeu-
c»a de sua posição como chefe de Estado ou

— 
V. w«*v«* ivw . rm.\J 111CS-mo tempo o papa concedia, a elle e seus successores,o titulo de Reis Apostólicos", título usado

por todos os soberanos húngaros. A 15 deAgosto do anno 1000, Estevão foi coroadoem Esztergom (Gran), então capital do paiz,cmgindo a corôa enviada pelo papa. E, desdeaquella data, os Húngaros só reconhecem comoseu legitimo soberano uma pessoa, que tenharecebido sobre a cabeça a coroa de Sto. Es-tevão. Essa coroa consta de duas partes, das
quaes a inferior constitue a corôa original, en-viada pelo papa, ao passo que a superior foiaccrescida, mais tarde.

Estevão deu a seu novo reino uma completa
organização ecclesiastica, militar, adminis-
trativa, judicial e econômica, aue transfor-
mou em absoluto sua vida publica e social'.

Dividiu o paiz em dez bispados, collocados
todos sob o domínio do arcebispado de Esz-
tergom. Fundou varias abbadiás, que dotou

generosamente e cuja propriedade foi postasob a protecçâo da coroa. A Egreja catholica
húngara conserva até hoje a maioria d'essas
concessões.

Estevão deu a seu novo reino instituições
análogas ás dos Estados do Occidente, porem

cuidou de não in-
troduzir o systhe-
ma feudaí, pois
aspirava robuste-
cer o poder do
throno; e logrou,
de facto, fundar
um Estado, no
qual o poder real
foi maior do que
em qualquer ou-
tro paiz catho-
lico de sua epo-
cha.
A elle se deve
a introducção
do celebre sys-
thema dos con-

dados, que tão
. importante pa-
pel desempenhou
na vida política

do paiz.
Esses condados

ou districtos ad-
ministratívos, em
que a Hungria
ficou dividida,
eram governados
por um logar-

GABRIEL BETHLEN. — Esse príncipe, o mais i^»lrt ««,' ^ A^i. jcapaz entre os da Transylvania, reinou de 1613 a 8ÜS re\ e dotííd<}
1629, período durante o qual o paiz, campeão dos dos poderes Civil
madgyares e dos protestantes, foi um dos Estados
europeus mais poderosos. Duas vezes foi reconhecido
rei da Hungria e augmentou seus Estados com importantes regiões húngarasEmbora se manifestasse sempre ardoroso calvinista. permittiu aos ie~suitasimprimir a versão das Escripturas por elles fornecida.

'ÀM ^Mí
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e militar. Dous terços da renda do paiz ingressavampara o thesouro real. «ig-essa\am
Ao começar o reinado de Estevão, havia duasclasses de propriedade: a propriedade da coroa e apropnedade da tribu. A propriedade indSal dosolo nao existia. Estevão substituiu a propriedade

Woria£f a 
Pnre°P^dade ?«*« fa»endo^£Xlis yep m^t^mmt

=em tetedm.naÇã°' 
'«* 

é' ^ "^ d^
blea geral, assim co-
mo o caracter electi-
vo da coroa.

Para converter
o paiz ao Christia-
nismo, nao se limitou
Estevão a utilisar a
persuasão, havendo
emprehend ido t a m -
bem varias expedi-
çoes de castigo con-
tra os chefes das tri-
bus, que nao accei-
tavam suas refor-
mas. D'esse modo
logrou estabelecer
um reino completa-
mente independente
entre os dous impe-
rios do Leste e do
Oeste.

Suas idéias so-

cornse°ho°sS 
"L?^0* ^ ê°Ve'n° Se «"centram nos

oefro Imreqoue Z™ f"? 
S6U Un,CO filho e *™'

FceVr ' q • n° emtant°. morreu antes d'ellp
culos 71 

** •mUlt° ,ntere^"te. Ao fim de cinco seiculos a egre;a romana canonizou Estevão eò reino
^oehEr;:vãondad°' C°ntÍnU°U a Se «W^SHl

O período, que correu entre a morte de Stn Fe

a ttr l€F^^m.^
( 1076Ç) /ntre o •^dote^S 

ní^S^

»'»—ii—»n—h. • ii-™™m.
>ro 1929

•ii—„. •u-^.~lu

* - * i;- '•'"¦> " *s v 
*t^jHs\flB& ^i* ^r^eMl M **" *^3wSf©9* ^^ffi^sfcrfüSíwS^^ffi I

^?mÜ*? flS flfll flflflUUflE '^^ le. sÊ&8mWtM&$ÊflÊimMWt"¦;",. *'3%"$9 flr flfll V~¥*W^flKi_ to fcfll WfmmJ^^^^^^ÊÊíê^S^S

^W"5*jaKi>Eje '*"¦*''^H^flff^^"^ H X l.' 
' ^*^^i^^^^I 

fll II

?£SâSTÍLELs?e?nLBe^; g*^0^* D° F' MATHIAS COR-residia.MathiasCorvi„So? situado 
"á "dS/ 

d. P^* P/laíÍo era 
"™

foi instalUda a 
^ ^j^-^e^j. 

Paja o.Danúbio

se poz ao lado d'este, assegurou a consolidação A„e seu engrandecimento pela conquLta da P 
"'"

(1090Tll6UrSS°r C°]°mSo ^ Kaímã? o^HK ívyò-lllb) conquistou Darte da TV1 • oabiu
coroado rei da Croácia e da Dalmaci, emTri % ''
valeu ao re.no uma Zona na costa de.Adriático ^

ladisláu vive ainda actualmente na m*m„ •
povo como o modelo ideal do heroísmo e dnTV^nsmo dos Húngaros. Como Sto Estevão f1^'"leguslador de seu paiz. Derrotou os AllemSes' e 0ffe°reçeu-Ihes um esta-belecimento per ma-nente no reino, coma condicção de queabraçassem o chris-tianismo. Elles accei-taram e assim foi co-lonisada grande par-te do valle do Tisza,onde viveram desde

então.
Coloman se distin-

guiu especialmente
como reformador
administrativo ea.hrma-seque, du-
jante seu reinado, aHungria foi o paizmais bem governadoda Europa.

Durante o século
Ali oceorreu umacontecimento im-

¦' ^^iB^flflfll^H; ^ ' ' A SS^^^-^íh^l
^^^^^Hfl^^^^^-^^i^^l'i|*ifl ifiHhl B "'•¦¦'¦¦•
'ffiifll HRÇ^B IW^ja^J^agÉglIjjMlMiiyBM^.-.;..-.;.-. '>-'s ...-.:. .'.-':flfli flflSTflfll flflS*<1'< * flfll flflflflfll HflSi.--.-v..-.'-.".:--- ¦.*.-A..^-iíü^iüflfll flflP''flflfl flfll ¦'•*<*>'¦ 'flfll flfll ¦BflflflflflflflK^Tf^flflflflflflflflflflflflflflhflflflfllIB ¦£••?¦¦ • ^BJ . . .

I flfl] flflSMflBflflfl flfll ...'..-"'.;.':,.- ' -T -T^^flfli BBeJPtPeeMMÉflfl flflS
M mW^mM^mM^mM^mM^mmmmmmiÍm_mwmtmmmmmmmmmmmmm^^L^^- m* * • aMMa mr^mm* - -- J^mt mwmm. B^P i^lM.Iflflflflflfl 1 fFnP*TF^» •r^^~J^5R55B3355M flk»-fl flk

IssssssP1'*^ ^ sflmflSSSSSSSSSSSSSsH
fl iHMflMiM mm* lÀLiL flLêi" !,,«W «WjflU 3^ ¦
IBílflflIlflBBIBBeBBeeflBeeíeeeTeeeeeeeiii^^^ ¦'¦ * e l"fc->.-tl^^-7'-*7^>''^j|
I |BBfl^P5^KE5r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^ll*^Tti^iileifí^^  1H ã 1 ^ «ii ¦«¦¦(^'^^^^^''"^T^^^^flBBBBBBflMKMT8b hBI I¦ Ifl EBSSi--/*^í"v> '•*'¦ *^-> •• .--¦-/.-¦.'•¦>"•' ,•>¦•-'•¦;'--¦--'«',.', ¦•*—¦'¦¦',''llJITJifírv'TTÍ-t.. . mm_______________________________\_\\\\ mwmwÊM fll
B Mtaj|^KMíflgM_^j--yLV^ */, • - \' ^L*V'^' .' A^^SWfl eeeei I

Ifffl^ ^^^^^^^^Sl Blsiiflfl BI
IS^a-í^Kífl»» •*.--"¦¦ .iL.' .^¦•¦¦-j-'fe^ai*ká'>tag3flgfl*WHPiflWR"^flfll II
lÉe^^'!^-^--^*'-^-^*'-'*--^ -'•^;->'í-y«l4|^BBBÉflfl^
I mmW,^^lf^B^f^--'^'^^^^^^Vrvlr *-?" .- -J.*- '"V^SMíBJ "^^^SSfceèeeB flflfl
IflEHní^ 'Í^KBBflflí bPJHÍ |^|MgM||_tJd ¦¦

^hsS^tms^Fí s-^Si^SS*- .*r±x«
•ii. »«¦

portantissimo: o estabelecimento^^11 t1eci.me,}1to ^-
em differentes regiões dore7n„^CO,0"la^al,em3es(141-60) conquistou a TraZlvan?a 7' 

Ge^Zfl "
visitarem w,1spe*,jA J/«»"syivania e convidou a
colono allemãeT da Tr^tr ^^ C 

íl*™W- Os
^^ricto^ádo^S^^^P -i
postos e gozaram outros privilégios $ 

,m"
Em princípios do século XIII eno^Kncd,u com o reinado de André II ü?04 Ã^1"* 

C°J"'
real se enfraqueceu muito ü™ k r>• P ° poder
Andrf H to Ju^e»»'te ^ 

Wteo dos nobres.
concedeu, em 1222, a celebre carta í t' 

ao,reeressa^
nome de Bulla de ÓiVr^ nu a conhecida com o

é guardado, até 11^^1,^11 * Seda

Essa famosa
carta foi chama-
da com razão a
Carta Magna da
Hungria e, de
facto, algumas
de suas disposi-
çoes se parecem
assombrosamen-
te com as quesete annos antes
fora assignada
pelo rei João, da
Inglaterra. E'
também consi-
derada o funda-
mento da liber-
dade consti tu-
cional húngara.
Houve quem dis-
sesse que a Bulla
de Ouro consa-
grou a humilha-
ção da coroa an-
te os grandes ba-
roes, cujas usur-
paçoes legalisa- f
va; porem, se- j
gundo a opinião !
mais geralmente Jacceita, ao envez
de enfraquecer o

»n«
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poder real. tend.a a fortalecel-o, unindo seus interessesaos da pequena nobreza, egualmente ameaçada ™ulusurpaçoes dos grandes barões. Entre suasdisposiçoes pnncpaes f.guram a obrigação em que se acha vao rei de convocar annualmente uma Diet 
* 

* ll ~
de impostos em favor da nobreza eTdireftodo, nl?a°de se negarem a prestar serviço mui- °S 

n°bres
tar no estrangeiro, sendo sua-única
obrigação a defeza do reino.
no*P™wte'°i reinado de Bela IV
(1235-70), teve logar a terrivel invasãodos Mongoes ou Tartaros, que amea-
cavam tudo destruir. Os Mongóes in-vadiram o paiz em 1241 e depois dederrotar o exercito húngaro nas mar-
gens do no Sa;o, passaram pela Hun-
gna a sangue e saque. No anno se-
guinte retiraram-se inesperadamente
e tíela emprehendeu a tarefa, que le-vou a cabo com felicidade, de recons-tituir seu remo, então despovoado ereduzido a cinzas.
, Na epocha de Ladisláu IV (1273-UW) os Húngaros alliaram-se a Ro-dolpho de Habsburgo contra o rei daBohemia, Otokar, auxiliando-o na ba-talha decisiva de Marchfeld (1278)que assegurou a Áustria á casa déilabs burgo.

; Seu filho André III (1290-1301)toro ultimo descendente varão da fa-miha dos Arpades. Essa dynastia con-
quistara a Hungria, organizára-a emestado segundo o modelo Occidental
e transformara o povo nômade mad-
gvar em uma nação christã estabele-cida. Uma serie de governadores pru-dentes haviam livrado o povo, inte-normente, da reacção paga e exterior-mente das aggressoes estrangeiras. Esses governadoresmantiveram sua independência diante dos ataques pro-
fZk J?S 

'PP5r'°? °riental e ««dental, assim comotambém diante da ingerência paternal do papa, seusoberano nominal. O reino, territorialmente engran-decido, converteu-se em um factor importante napolítica internacional e em um baluarte contra osbárbaros, quecon ti n uavam
suas incursões
pela Europa.

A dynastia
dos Arpades ob-
teve aquelles
triumphos du-
rante os dous
primeiros séculos
de seu domínio,
emquanto a mo-
narchia era abso-
luta. Porem du-
rante o século
XIII a autorida-
de real foi eclyp-
sada por uma
olygarchia re-
crutada nas filei-
ras da nobreza.
A oppressão
exercida por essa
olygarchia e suas
continuas discor-
dias, debilitaram
o paiz, que cahiu
novamente na
anarchia e na
barbaria.

Dous reis ,da
casa de Ani|ou
tiraram a Hun-
gria de sua má
situação, elevan-

gg^
¦II——i•<•« ¦II—II II.

O REI MATHIAS - (de um relevoconservado no Museu de Historia da
• ' iem Xie1'}à) • ~~ Durante seuremado, Matbias, o Grande, daHungria, ( 1458 - 97 ), reprimiu osabusos da nobreza, acabou com asdesordens internas, sustentou umaserie de guerras afortunadas noextrangeiro e converteu a Hungriano mais poderoso dos Estados cen-tro-europeus, Seus triumphos foram,

portanto, os de um estadista ex-'cepcional e depois de sua morte suaobra foi abandonada e destruída.

ftefoa*T 
maÍor *!tur? • .Fofam esses príncipes Carlos IUólU-42) e seu filho Luiz I (1342-82)

conde X°A ^ longaS 
^r ?ivis' Carlos Roberto,

ffi™;r ^n;°UA' 
aP"entado Pd* linha feminina com

em 1310 r°S,Ar?a^S' aP°der°u-se do throno vagoem 1310. Carlos I foi um excellente governador, qüeintroduziu a ordem no paiz e organi-zou sua vida militar, econômica e fí-nanceira. Sua política estrangeira foimuito ambiciosa e se não logrou uniras coroas de Nápoles e Hungria con-seguiu ganhar a coroa da Polônia paraseu filho Luiz, chamado "O Grande".
; Durante seu longo e brilhantereinado, Luiz introduziu muitas re-lormas utilissimas. Estabeleceu todaa hierarchia da nobreza sobre umabase feudal e melhorou sua situaçãomaterial. Elevou a posição econo-mica do paiz, concedendo cartas e

privilégios commerciaes a grande nu-mero de cidades. Fomentou, alem domais, a instrucção e fundou uma uni-versidade em Pecs. Em 1370 aceres-centou, por herança, a seus domínioso reino da Polônia, ficando d'essemoao senhor de um dos Estados Eu-
jvpeus mais dilatados, que compre-heijüia grande parte da Europa Cen-trai, oesde a Pomerania até o Danu-bio c do Adriático até as steppes doDnicper.

Não deixando Luiz filhos varões,tci deito rei da Hungria, em 1387, onanuo de sua filha mais moça, Sigis-mundo de Luxemburgo. Mais tardebigisníundò foi também eleito impe-raa r ca Allemanha e rei da Bohe-mia; c ^empenhando papel importan-te nas questões religiosas, que perturbaram a Europanaquellè pene dr F
. Durante seu rui ãdo •( 1387-1437) viu-se a Hun-gna diante ca ameaça :urca em sua forma mais pe-ngosa pois na <ii 5 ( a metade do século XIV cs Tur-cos tn ham c<nrf.i\±U c a península balkaníca e amea-cavam direefar • «• « T\ , gria. Lutcu portanto para

1
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Sta IZABEL DA HUNGRIA. - Izabel, filha do rei André II, da Hungria nasceu em 1207 n A
K„_™ TrnÇa'lV !? Pí°V'aS 'de ferV°rOSa •deVOÇã° C nã° t?rdou a «o«.r foSTíe santTdade cfsou S__ «langrave Luiz IV da Tunngia; porem enviuvou com a edade de vinte annos. Desde eS_o'coií2^™vida ao asceüsmo, e á caridade. M*rreu em 1231 e foi canonisada em 1235 
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impedir que a conquistassem também e invadissema r-uropa Occidental.
Assim, durante o século XV e os dous seguintes,vemos o povo húngaro desempenhando um novo papelhistórico, o de campeão e martyr do Christianismo.Sigismundo comprehendeu perfeitamente que suastorças não eram sufficientes para conter os TurcosAppellou, pois, para a Europa inteira e não em vãoKespondendo a

seu appello, a flor
da nobreza mili-
tante do occidente
reuniu-se em Bu-
da, na primavera
de 1396, em nu-
mero de trinta mil
guerreiros, que,
unidos a outros
tantos, que com-
punham o exercito
de Sigismundo,
puzeram-se cm
marcha para o
sul. Porem esse
exercito foi com-
pletamente derro-
tado pelos Turcos
em Nicopolis.

Quando no
secul > seguinte os
Turcos, comman-
dados por Amura-
tes I, reiniciaram
suas conquistas na
Europa, os Hun-
garos, ás ordens
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de Sigismundo, tiveram com elles trez afortunados en-centros, em 422, 1426 e 1430. Comprehendendo queos Húngaros ticariam reduzidos a seus próprios recursos,limitando-se a sustentar uma guerra defensiva, temousuas medidas para levantar um exercito permanentee dotou Belgrado situada na confluência do Danúbiocom o Save, de poderosas fortificaçoes.
Durante o reinado de seus suecessores immediatos,cresceu incessantemente a confusão interior e exteriore a pressão dos

Turcos sobre as
províncias do sul
foi continua. Só
o gênio de João
Hunyadi, um dos
generaes mais
competentes de
seu século e um
dos maiores heroes
nacionaes da Hun-
gria, poude salvar
o paiz.

Elevando-se
da nobreza infe-
rior, elle chegou a
ser o chefe da na-
çao. Tendo come-
çado sua carreira
durante o reinado
ãe Sigismundo,
foi o sustentaculo
do throno de La-
disláu III (1440-
44). Obteve nu-
merosas victorias
contra os Turcos,
que penetraram
repetidas vezes em seus territórios e, em 1443 cen-duz.u suas tropas v.ctoriosas até os BalkansU sultão Amurates offereceu então condições depaz bastante favoráveis para a Hungria. Acceitou-sea proposta por conselho de Hunyadi «íassignou s umapaz de dez annos. Porem, instigado pelo papa e pelosEstados Jtahanos, Ladisláu reiniciou a guerra A 10de Novembro de 1444 soffreram os Húngaros en

A INDUMENTÁRIA HÚNGARA NO SÉCULO XVT ir • .senho da epocha, mostra os Húngaros com aVnH„nT * 
~ 

^.'nteressante dede que proced am. Os primorosos^óücad^ S^SS?*gW ^^l^asíprovinci.de que procediam fk ,Tr£ 
"ungaros c,om a mdumentaria peculiar

adornns Krilli«r.i..„ . ^ ° 1adornos brilhantes.

»«¦

\'arna, uma completa derrota, que alem do mais cust<a vida ao jovem rei. cust<
Durante a menoridade do rei Ladisláu V In-Hunjadi foi eleito governador do paiz e luto., £Ísamentepara conter a anarchia interna deXdenI°dos nobres e o avanço dos Turcos Denou!?,Wi rde Constantinop.a |i53) o suÇo ata^u noVamTn ia Hungna e sittou sua porta de entrada, BelgTaT

Hunyadi, a suas
expensas, levau-
tou um exercite
que augmentou
consideravelmente
graças ás inspira
das exhortaçõcs
do frade francis-
cano João Capis
trano. Com esse
exercito, Hunvadi
soecorreu a forta-
leza sitiada e der
rotou os Turcvos
Essa gloriosa vic-
toria salvou a
Hungria da inva
sao e coroou sua
nobre vida, quedevia extinguir-se
poucos dias de-
pois, no acam-
pamento (11 de
Agosto de 1466).
Hunyadi deixou
dous filhos, queforam cruelmente

y i« i/ Xr tratados nelo re!Lcchslau \ .que mandou executar o mais velho e levouo segundo, Math.as, a Praga, como prisioneiro Mafn^
?ina 31 r°U í?°rmv VO'í?-r' P°r(íU.e' aP°z a m°rte repen'-

È 
LLa"'slau V- a V*** o elegeu rei da HungriaMath.as Hunyadi ou Corvino, assim chamado

i tiaof,rvo'que !íJon,ava ° fscud°de ™™^seu pai, toi o maior dos monarchas que a Hungriapossuiu Seu reinado de trinta e dous annos ( 14f8-Vtoi o ultimo esforço da Hungria independente. Sob
seu domínio, a
Hungria alcançou
seu maior poderio
militar e político,
rea lizando seu
maior progresso
material e intel-
lectual. Distin-
guiu-se como or-
ganizador e cau-
dilho, como esta-
dista, diplomata e
protector das sei-
encias e das artes. ]No inicio de seu !
reinado, empre- jhendeu a organi- 1
zação de uma mi- !
liei a permanente,
bem adestrada e
sustentada a suas
expensas e, por
conseguinte, a sua
completa dispo-
sição.

Em pouco tem-
po conseguiu le-

*>v«^*4 vantar um dosexércitos eurepeus mais numerosos e mais bem equi-pados. iLssa organização militar permittiu a Mathiasassegurar a paz interior, dominar as insubordinaçõesda olygarchia e suffccar as numerosas rebeliões, tra-madas pelos barões mais poderosos contra sua auto-ndade. lentou apoiar seu poder na baixa nobrezae nas massas populares, entre as quaes recrutou muitos ,de seus mais aptos funecionarios. Seus eeneraes, seus

1
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bispos e seus altos dignatarios pertenciam em sua maior
parte a essas classes.

Mathias codificou novamente as leis húngarasbeu amor a ;ustiça era um rasgo particular de seu ca-racter e tez quanto poude para proteger os fracos contraos íortes, em
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uma era em
que a força era
o direito. A re-
cordaçao de
sua fama por
esse conceito,
conservou-se
até nossos dias
no provérbio
popular: 

"O rei
Mathias mor-
reu. Fugiu a
justiça .

Mathias to-
mou muitas
medidas para
favorecer o de-
senvol v i mento
das industrias,
protegendo a s
cidades, melho-
rindo e eus-
teando as es-
tradas e alen-
tando as expor-
taçoes. Em sua
epocha chega-
ram a adquirir
enorme incre-
mento as in-
dustrias minei-
ras e o paiz ex-
portou grandes
quantidades de
ferro, estanho
e cobre. O pro-
prio soberano
possuiu-um cer-
to numero de
minas, das
quaes obteve
rendas conside-
raveis.

Durante seu
reinado a Hun-
gri a chegou a
ser a maior po-
tencia da Eu-
ropa central.

Viu-se Ma-
th ias obrigado
a sustentar
contra Frede-
rico IV da Aus-
tria, quatro
grandes guer-
ras e finalmen-
te logrou (1485)
tomar Vienna
e grande parte
da Baixa Aus-
tria e da Sty-
na, regiões queconservou até
sua morte. Viu-
se envolvido"
em uma longa
guerra com a
Bohemia, queterminou com
a. conquista da Moraria e da Silesia e assegurou-lhe o
titulo de rei da Bohemia.

Nao emprehendeu campanha alguma contra os
1 urcos, porem seus exércitos derrotaram repetidas
vezes os .bandos invasores, chegando em 1475 a con-

quistar a fortaleza de Chabatz. Também durante seureinado a ameaça turca, contra a qual tâo valorosa-mente seu pai lutara, perdeu seu caracter mais grave
W\ 

Vlv.end° no Penedo da Renascença, sentiu suaintluencia tao profundamente que mesmo seus con-
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Hfl! íj fe'er
temporaneos italianos o louvaram como um grande
protector da arte e da sciencia. Fez de sua corte uma
das primeiras da Europa, como centro da sabedoria.
Attrahiu a Buda grande numero de eruditos, poetas,
pintores, esculptores e architectos da Itália e de outros
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pazes, dando a muitos d'elles empregos permanentes.í>eu palácio naquella capital tornou-se celebre em tcdaa Europa, por sua magnificência, por suas obras dearte e por sua brilhante vida intellectual. Protegeuespecialmente a bibliotheea, que estabeleceu em seu
palácio de Buda e á qual consagrou annualmente grandequantia em dinheiro.

Essa bibliotheea Corvino, celebre em todo o mundo,
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CARLOS V, DA LÇRENA, RECUPERA OFFEN (BUDA} r i v j1643 e começou muito moço ainda suas campanhas militares"" Com ' ^Uq^e de Loreu«. nasceu emimperador, tomou parte na batalha de S. Gothardo nayMÍ te' J. T PJ°St° de Coronel do exercito doç.u-se novamente a campo contra os Turcos em 168? O rJ; A aP°.der.0«Tde um estandarte turco Lan-um momento critico, quando Vienna foi mMáfé „liPchefes fi^'" J°TS° S°bieski uniu« «elle emdem Continuando a offensiva na Hungria, Carlos sitiouYOffe^m 168? 
0^çTurcos,ret/ocederem em desor-e embora fossem feitas tentativas para salvar a cidade, esta foi tomadf de ^t^a^d^Se^S^dVie^

continha por oceasiao da morte de seu fundador, maisde dez mil volumes, todos elles explendidamente ma-nuscnptos, formosamente adornados com miniaturase protegidos por custosas encadernações. EmboraMatnias Corvino tivesse casado duas vezes, não deixou

Porem morreu repentinamente, sem ter tempo paradeixar resolvido o assumpto e pouco depois de sua
morte ruiu o poderio, que elle havia organisado.

O encanto produzido durante o reinado de Mathias
Corvino foi a causa de durante as doze décadas seguin-
tes a Hungria gozar entre os paizes estrangeiros pres-tigio injustificado, por que esse período foi um dosmais tristes da historia d'essa nação.

Os nobres ele-
geram Ladisláu
jagiello, que
desde 1471 era
rei da Bohemia,
exactamente por
que nesse paiz
havia demons-
trado ser um mo-
narcha fraco.

Começaram,
então, a abolir
uma apoz outra,
todas as institui-
ções creadas por
Mathias, tendo
em conta cada
qual apenas seus
próprios interes-
ses e procurando
fortalecer seu
poder.

O p r i m eiro
passo do novo
rei loi privar a
coroa dos meios
de sustentar o
exercito per ma-
nente creado por
Mathias. Toma-
ram-se, alem do
mais, outras me-
didas para con-
centrar em suas
mãos todo o po-
der. Opprimi-
ram sem pieda-
de os campone-
zes e perturba-
ram o commer-
cio das cidades,
cujo desenvolvi-
mento iôra fa-
vorecido por
Mathias.

Em breve fi-
zeram-se sen t ir
os maus ei leitos
d'esse mau go-
verno. A triste
condição da cias-
se agricultora, a
corrupção do
clero e o ódio
entre a classe
media e a no-
breza, produzi-
ram em 15.4
uma grande re-
volução de cam-
ponezes, que, di-
rígidos por Jorge
Dosza, logrou a
principio alguns

I HíT í -T- ^ v~*~^ u^s vezes, nao deixou
J tilho legitimo algum. Procurou, assim, assegurar a
| 

suecessão do throno a seu filho natural João Corvino.í

triumphos e ti-rou espantosa vingança de seus oppressores.r^orem os nobres, commandados por João Za-
polya, nao tardaram a suffocar essa rebellião, prati-cando horríveis represálias.

De tudo isso resultou a absoluta escravidão doscamponezes húngaros.
(Continua no próximo numero).
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A ARCHITECTURA ATRAVEZ DQS SÉCULOS
ZM9 C^r/Z^Í^Éí ROMANICAS AS EGREJAS DE HOJE I

Na extraordinária
riqueza da archi!; ?tii-

a religiosa faltam os
monumentos mais an-

tigos: as egrejas cons-
íruidas antes do secu-
ío XI, que correspon-
-liam ao período mais
puro da arte romana
e desappareceram.
Eram, infelizmente,
templos mais frágeis
do que os posterio-
res, por que. seguindo
i: tradicçao das basili-
cas romanas, foram
construídos com mu-
ralhas delicadas e ar-
maçoes de madeiras,
tíío fáceis de ruir uns
como propícios a quei-
mar os outros. O fo-
go foi, effectivamen-
te, a causa principal
da destruição d'aquel-
lçs interessantes edi-
íicios.

Posteriormente, as
con st rucções foram
muito mais sólidas e
nisso se perdeu a purê-za do estylo romano
primitivo. Em com-
pensaçao, a ornamen-
taçao dos templos, foi
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se enriquecendo e
quando o estylo go-thico, a que deviam
corresponder as mais
bellas cathedraes da
Europa, surgiu afinal,
encontrou o terreno
admiravelmente pre-
parado.

Porem dentro do
estylo romano, ha,
ainda, especialmente
em França, templos
de interessante varie-
dade, devida a ín-
fluencias regionaes da
epocha. Naturalmen-
te, nem todos os mo-
numentos d'esse esty-
Io foram construídos
na mesma epocha.
Muitos d'elles, quasi
todos os conservados
até hoje, foram inicia-
dos no século XI; po-rem em sua maioria,
terminados mais tar-
de, no século XII,
depois de neformada
a basílica de Saint
Denis, na qual os his-

Fachada da egreja de Saint-
Trophisme, de Aries, um
dos mais bellos templos ro

, manos francezes.
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A egreja da Trindade, abbadia feminina em Caen. í
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Egreja de Saint Sernin de Toulouse, o maior dos templos romanicos francezes.

toriadores acreditam vêr a verdadeira iniciação, do
74 estylo gothico, na França.

As condições regionaes influíram também muito
poderosamente nessa diversificação dos templos
romanos e isso não é
mais do que uma nova
confirmação de uma
lei constante na histo-
ria da arte, tornando
facilmente compre-

hensiveis phenomenos
de evolução artística,
que só tem explicação
nessa relação constan-
te entre os edifícios e
o terreno sobre o qual
assentam.
A egreja de Notre

| Dame du Port, em
I Clermont Ferrand e a
| egreja de Saint Ser-= nin, em Toulouse,
J constituem exemplos
| typicos d'essas diffe-
| renças regionaes, que
J fazem utilizar de pre-ferencia o material de

que mais facilmente
se pode dispor.

Notre Dame du Port
e uma solida cons-
trucção de granito do
Auvergne, difficil de
trabalhar e, justamen-
te por isso, é um tem-
pio de linhas puras e
sóbrias, pobre em or-
namentação. Na de
Saint Sernin, em Tou-
louse, o ladrilho per-
mittiu, embora dentro
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da mesma epocha ou pouco depois, maior visuali-dade e aspecto gracioso de maior subtileza, que serevela e accusa no exterior, principalmente, pelatormosa e característica torre octogonal, coalhada
de janellas.

A cathedral de S.
Pedro, de Angoulème,
construída um pou-
co mais tarde, posto
que foi iniciada no
século XII e as já ei-
tadas — Notre Dame
du Port, em Clermont
e Saint Sernin, em
Toulouse, — embora
não terminadas até
mais tarde, datam do
século XI, têem, ao
contrario, accentua-
das influencias byzan-
tinas, que apparecem
egualmenjte e mais
vivas ainda na egre-
ja de Notre Dame Ia
Grande, em Poitiers,
cuja fachada, princi-
palmente, tem estrei-
ta relação com a de
Angoulème. Notre
Dame de Poitiers é
um pouco mais mo-
derna; sua termina-
ção corresponde já a
meiados ao século
XIII. Entre a egreja
de Poitiers e a de
Angoulème ha,actual-
mente, similhanças,
maiores ainda p°r
que a primeira serviu
de modelo para res-
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Egreja de Notre Dame Ia Grande, de Poit iers, a mais ricamente ornamentada de todos os templos romanicos francezes.

taurar e completar a
segunda.

A ornamentação de
Notre Dame Ia Gar-
de é já mais rica do
que a de Clermont
Ferrand, também porinfluencia local; a pe-tira do Poitou, muito
mais macia do que o
granito de Auvergne
e mais dócil, portan-
to, ao cinzel, permit-iu uma decoração,
iue é considerada pe-os historiadores da

-irte franceza a mais
íca entre a de todas

!s egrejas romanicas
le seu paiz.

Para elles, egual-
mente, no abside de
>aint Sernin, de Tou-
>use, não tao diffe-
ente como outras
artes de sua archite-'•^ura, da de Notre
>ame du Port, vê-se
iaramente o antece-
ente da cathedral deSantiago de Galicia.
Influencias locaes

eoutro gênero deter-
minaram, análoga-
mente, divergências
nteressantes; 

portemplo, a maior ele-aÇão das abobadas
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cia egreja de Saint
Fachada de Notre Dame La Grande, de Poitiers, onde se vê a carateris-

tica riqueza ornamental d'esse templo.

Trophisme, em Aries,
accentuada ainda na
Normandia, nas duas
abbadias de homens
e senhoras, respecti-
vãmente, construídas
em Caen, por Guil-
herme, o Conquista-
dor e a rainha Ma-
thilde.

A maior das egre-
jas romanicas fran-
cezas, que nomeamos
e reproduzimos nes-
tas paginas, é a de
Saint Sernin, de
Toulouse, que tem
115 metros de com-
primento. Para en-
contrar templos maio-
res é encessario estu-
dar os do período
gothico,em que foram
construídos os mais
grandiosos templos.

Entre os templos
romanicos que em
França perduraram
até a epocha da Re-
volução, em que mui-
tos foram incendia-
dos e destruídos, figu-
rava a abbadia de
Cluny, totalmente
construída no século
XI, de puríssimo es-
tylo romanico e toma-
da como modelo paraa construcção da

75
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maior parte dos tem-
pios, até o século XI.

Clunv, uma das mais
poderosas abbadias de
sua epocha e centro,
então, do christianismo,
e considerada, por essa
razão, pelos historiado-
res, a origem de toda
a arte religiosa romani-
ca f ranceza, que depois
evoluiu e transformou-
se pelas razoes já apon-
tadas.

Alem dos templos
d'esse gênero, que illus-
tram essa evolução, re-
produzimos alguns ou-

fe ' ¦'¦¦'¦' *Y ' • " -X

flfl li flfli i
llMig^UWB Wl***fl Bfl H "''¦' Kl
Vüfllfl Bwfl fl fl ¦'! H fl««HBflRníflS13^1 Ifl I'¦ fll ss
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WflH lilKff^ H I fll -
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Exterior e in-
terior da nova
egreja .matriz

de Raincy
(França)

tros de gran-
de interesse
histórico e ar-
tistico, como os
da Magdalena,
de Vezelay e os
de Caen ( Trin-
dade ), Saintes
^AMbadÍa de Pamas)' Avallon, etc.Mas, como não podemos deixar de viver emnosso tempo, damos aqui, também, aspectos —
em contraste — dos fantaz.stas templos ultramodernos, que se tem erigido pelo mundo, por-que ate em architectura e mesmo em arte re-

X- 
'' ¦ ¦¦XX>" ¦: :X''XiX~'XX"—|
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Egreja de Saint Lazare e torre do Relógio em Avallon Í

ligiosa o modernismo tem entrado com suas des-cabelladas fantazias e seus lamentáveis excessos.
Desses monumentos religiosos e futuristas, omais notável e o de Ulm, (Allemanha), um templocatholico, cuja construcção, de um estylo ousa-damente moderno, surprehendeu os devotos, porque nao ecos-

—^———
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tume, nem mesmo nas
cidades mais modernas,
quebrar a tradicção d'esse
gênero de architectura,
sempre submisso ás nor-
mas impostas pelos prin-cipios de grandiosidade
em q ue se devem inspirar.

Porem um famoso ar-chitecto de Colônia, o
professor Bohm, a quemse devem os projectos e aexecução d'essa egreja,
não se submetteu á ro-tina.

Exteriormente, o aspe-
cto não differe muito dostemplos a cuja erecção não

*• StSL ¦ fflL

%g&-"^"í¦*' 'x!"¦""¦ ¦fi"'."'"""'""t"""".' -.* i4'"""4r " '.fll '~mÍ- 
iia— ,ffW.íIZTt*-

Fachada da egre-
ja de Grundtvige
em Copenhague,

(Dinamarca).

% .mnmmmmmmmtmwmmmm^^ • '
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•

Egreja de Sto. Estevão, de Toul

mm~m^^mm tM J^mWgr'i—J- J w
Ao lado — In te-
rior da egreja de
Bischofsheim, na

Allemanha.
_„.-,„ „^ „w. uMcvao, ae loulouse, < -^ .^MmmimW'-^'

^^^SS^l^^^ Allemanha.

,J



¦¦,*.-n,í- cajm___________g_<a_a__^__B_aMa^

13.« Anno — N. 5 — Outubro 1929

precedeu um
propósito de
grandeza, que
os assimilhe ás
velhas cathe-
draes do Chris-
tiunismo, por
nao ter sido pos-
sivel reunir para
sua obra as
quantias enor-
mes, que esses
monumentos
consomem.

Tem laivos da
pétrea severida-
de da archítectu-
ra ai lema d'este
século em seu
aspecto geral e
nos detalhes;
pórtico de arcos
altos e simples,
poucas 

"settei-
ras", torre baixa
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Aspecto externo
da nova egreja de
Ulm, na Allema-

nha.

Nas naves de
escassa altura e
ás quaes se che-
ga passando sob
agudissimos ar
cos, nas capella ;
de simples tra
çado, sem orm*
mentos de com-
plicados lavoreí
como as dos ví.
lhos templos,
sem dourada e
fulgente decora-
ção, os altares,
sob simples abo-
badas, de forma
angular em li-
nhas curvas,
mostram-se de
uma simplicida-
de primitiva,
que nao carece

Abbadia de Damas, de Saintes

B^£ -1 I
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P«a baptismal do templo de Ul m.

e quadrangular, sem ador-
nos de maior importância
alem de cavidades rectan-
gulares para a entrada de
luz e uma simples janella,
alem do relógio e quatro
espheras, que se erguem
no alto; porem a maneira
original de offerecer o
symbolismo do gênero a
que a construcção perten-
ce, valendo-se de um gru-
po esculptorico de motivo
mvstico, no alto de um
grave pedestal, no exte-
rior, nao permitte ímagi-
nar que o artista se pro-
poz surprehender o publi-
co com visões novas e
ousadas.

Isso só se descobre ao
penetrar no sagrado recin-
to. Alli a obsessão da no-
vidade surge a cada ins-
tante de medo indíscuti-
vel.

IH II_fl _B^ ^' *^_B _HI

fl fl,:.' ;':?'s'fl fl
_H __i _B-'^" *':'^y'flB______i _-lri i 'Vfl'^ i

Efífl flrj^^il |
HüH H<y>'":"v°_|' /Vvl ¦___________________B____Bsfl^_»(' i^-xiB ¦Bfl BBBflBBfl BBn 'V'?-« Ç_B' • '¦í**_*^B _BH^flKn^B^fl fl

Hsa_-Jl> 'âk&MàmmmmmwM M
_______________________BPPBP&S^:*__^^MmW^mWMmm^^M^i^MÍWmmmmhMWíi^^^^MmMm B

¦PlSSwMríí—r &_fciK "^mmmMim _K«,* 3-1 I_B^?«*5ía^í*'^R?s^__ifl_»T^^B_____3ififl Bfl;^7_B _B ._B __P** * B li___&^_fll____^_B mmw&mm _B___flmíl-v^<- ¦---.¦.' V .'aH-B-alH 7nKfinJ_B _¦&^* \^B _B________PF; I:^^_iBI _^a I
flfl ^B'^''-'y'4liÍÉflHHBH-fc-^-Bwi'w-ft-^-^^^-í fl *v. * -T ^1 ^Bflfl ^fljâS^^^^ffB| W^^my$%M?l, B___F^_I ¦3^*''*4^_B _B
______flnA -" ^1' *5ÊfS_Hr-flBi Iww» iM ' wRÍ_f&yHttml______i

^¦^_$ i í«?f^/¦^H _^H-.£%fW_v^_S.i_____ ^" - »iE_':*!w_í//íi*íí^_H _^_i

fl Bh^i^B B^ fl Mm. ff-âflflfl Ifl B. i*fl fl- ^ fl-lflc-^lk fl fl
¦B •__'»^_í- ^H_B^4M'--~?-^^_flBV_____Ffl_____L' '*lí*iflflB _H¦ ft_flu^i] a. ^BBPIBF t^\fl I______________________________Hflflflflk V&mmmmmmVtir ^'J___K' ' ¦J,S"- m *_H

^fl^^flu. "í ^^^fl ' ' ^_-B-"tf*£;' ;^flH ^1
fl _Klli__-r-/>B____B isüfifl l____n_H' fl Bflflr*vfl fl-fl flI flfl fl"fl_9fl_B S_B B
fl flfl Tzm B-:*fl_H 1S~\~^:^___é II HrH K^ífl H ¦ !_iiM'J_iníi^jF'~_L<f^___________
Hl flfl dMKv^l I

Interior do Templo de Ulm, vendo-se ao fundo,a esgaerda, o púlpito.
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IIA-AA^oB
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HF ^B
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msÊÈ"'"/"-'/'.'/ Ms^''' fl Bfltl ¦ flflk \ "«BB

H:.;f'. ¦¦ flBBBJt^pjKÜSLJTàU:' *^''*-'f^?VJ\'' 
j'|'» ;' . ' JÊki 'I I wflfll

Ifl^^f/Jffl ¦ 1 I 1 fll
Bflflfl^^fl^AWtv^Bhi^flfll flB .9 | |aflfli

Um dos altares do templo de Ulm

üe belleza, embora o mesmo não se possa«.ízer quanto á sumptuosidade.
A essa mesma ordem já indicada e a essa; >mphcidae se accomodam os detalhes da cons-»iucçao de todo o templo. O púlpito é de< ingeleza insuperável; as tribunas egualmente

t o altar-mór não os excede muito em symp-tuosidade mas sómen-
te em tamanho.

Na capella baptis-
mal ainda é mais ac-
centuado esse propo-
sito de novidade a to-
do o transe, dentro
da simplicidade mais
absoluta.

Como a photogra-
phia d'isso dá a mais
perfeita idéia, não ha
que insistir. Mais do
que as palavras, mui-
to mais eloqüente-
mexte, podem fallar
esses documentos gra-
phicos, que nossos lei-
tores examinarão com
curiosidade e surpreza
e nos quaes, sem du-
vida, surge bem cia-
ro, o propósito que o
artista perseguiu ao
conceber sua obra.

¦-....-A..,./...,.,- ¦ -¦¦¦¦.. :s '.'¦4''(1.VÀ) V *-;.-..¦í'.---.:-:.-'l '¦¦¦ ¦ , ¦ *A.*?Vv* -...-/¦•.¦ .• ; ¦ ¦- *V»j- ,\f<-^
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Oschinezessão apai-
xonados pelas brigas
de. . . grillos.

Para forçar os con-
tendores, prendem-os
dentro de um cestinho
e fazem-lhes cócegas
com uma piassaba.
Os animaes se enfure-
cem e se atiram um
sobre o outro.

Porem, logo ao pri-
meiro choque, decide-se
a victoria. 0 vencido

A" A..':;'¦'V '..:.;-.".'•'.'...'. ":.'' •'¦''¦' . ;A ?."*.'.' ''XX^X '¦ " r -' A'
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I

Outro aspecto do templo
de Cluny.

retira-se lenta e resi-
gnadamente para um
canto, emquanto o ou-
tro celebra seu trium-
pho com um canto
estridente.

Existem no mundo
dous rios aos quaes
os homens chamam"pai": o Nilo e o
Mississipi e outros
dous a que deram o
nome de "mãi": o
Ganges e o Volga.

Jlatushka Volga,
Mãi Volga, assim to-
do o russo chama,
desde menino, esse
rio pátrio por excel-
lencia, que nasce no
centro da Rússia e
vai desaguar no pe-
queno mar Cáspio.

S. Pedro de Angouleme, cu.ia similhança com Notre Dame A,fo, augmentada com . restauração recentemente exTcutad,
Portiérs

O professor Udris-
ki, da escola de ve-
terinaria de Bucarest,
praticou certa vez a
amputação da pata
de um cavallo, collo-
cando-lhe um pé, ar-
tificial, de couro, que
permittia ao animal
andar sem inconve-
niente algum' 

° —«*"> recentemente executada. niente algum. j
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A grinalda viva...
o, n?t grand.es collegios norte-americanos ( de resto
fir-,ndioe;„T<"CanOS S" Sal>em,,azer as cousas de ™d°gr nd.oso ) tem o costume de celebrar anmialmenfe
d! erf^'VC*rSar,°' COm grandes expansões de júbilo e
nêiramTrecí:.SCm nUme'°' ^^ Se m'StUram da ma"
ética, os can-
ticos, o thea-
tro, a dansa e
o sport.

Essa cerímo-
n»a tradicciò-
nal toma par-ticular impor-
tancia no fa.
moso collegio
(ie Vassar, si-
tuado próximo
de Poughkee-
Psie, no Esta-
do de New
York e que é,
sem duvida, o
mais antigo
collegio paramoças, exis-
tente nos Es-

mMMnmWm^*Y * *-*t>- *A^>mTaflflflflflKafly. ^fty^Bflaflfltafl^ fctfflflBmflflJflflWl '^'->>^J^'^'™" iBflBjIBP^Jfll

BBflBBflflyflflBflT ^^^fljy • flBrjT Be^SJ iM flflí^i m*m\r *?l Hrw^l
flflfl?d? Var V |L flflfl fllfll -'flfl^ai>fl* ^aflfl "fllLtaí íífi^'^*l I

I fll 4sr.' Jflflfl '^¦1 flflflL^aHHfl^al flflÉflfll Ifll L •"'l l« 'fllfl^ÍPU^SI
¦fl^ *r Ji fl II fl*fl Mfl Ifll ¦ EkV flflfl^f iUflflfll
B^v/T flÍMi flflfll Bl ¦¦¦¦ Bfl Ib ai Ir ¦ flflflvJLiflflB I¦^_i b .flflfl flf flfl 1 fl ly^flflj |- ^P^Af^jÉ Iflfl Kfl m ^^m'Jtb-^^B Ifll CJ j B í fl IftáTlufll fla^aflfli flS flfll lafll flfla. >^fl IW-!'Sfl ¦vXflGSfB Bfl BísQ B

lilPMfleflfll *¦ V* ¦''~™fl^B^^^HBBflflJflfWffilB?fl^
il llfl; ¦¦ ' «JW flKMflft^Tflfl flflulflkflflH flBf^flHflflV^lKv' flflflBBflflflJi flflà^a v 35! Sb flflflB (fi^ifli Ifl Brv*?^l fli^SP^^jl I¦HflHB ^áflflflflv í^*1fl I fl^Uflfll l^fl w^J% M^^^^msA^ÊAMm|»| ¦ --A «SSg a l^BSeSmmW^ ^fL^PS^***^' 1 plt^TflW^l I
I lR*i9flflfll Sm' ^^^•; 'ja&i'"V-..' ^^"^ - Vá pUB BP v-y -- fl] flfll§f-'W^B üv^^i^fll II
H Rlsl 3ffi™B!waflBKl1 f 1 fl Ea^M&SSttufiSSii '"'flafir^^^Júfl]'.''"! P*>:;vãfll flÉS
IflflWBflJBjgSJ 'jJBfljBPBflflflflflB fl CBtv flaBál I -.1 mMk^Mm Ifll
¦I LflflitfS flaTÍafl** '^J^flryF1^ *"*M ^ flflflfl ^Tv^^-» * ^aflfl flrfiJ flLflfll flflr âflfl flflflflflfl flflflfll

| a^jnr ^StfT^^K^tfj^ 
"i^jCTWf^.Jtt*H H flfll Mw M*^fl |^| 11

fllSrJg:''. i^wyiaK^iflgP^a^^^Si^iflfl^^Mfll^»^ *fl^HfllHflflia^BflHflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflB I1 '^flMfluIlèlaYi^if jffimgWP^SflWai^? I

M ?fk vS' P°'S f°' fund?do, em 1861, por um inglez,Matthew Vassar, ao qual deve seu nome. Contamais de m.I alumnas e uma centena de professo,res. Sua bibliotheca de mais de 80.000 volumes seuímmenso parque sao celebres em toda a America- *oi nesse parque que se executou a graciosa figurarepresentada por nossa gravura. A grossa grinalda,
que as alum-
nas; transpor-
tanv foi feita
inteiramente
de malmeque-
res dos campos.

\ Nesse scena-
rio de verdura
banhado pelosol, sobre esse
vasto relvado,
a corrente fio-
rida, que essas
adolescentes
vestidas de
branco susten-
tam sobre os
hombros, dá o
encantador es-
pectaculo de
uma grinalda
viva.
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RECORDS!...
UM CAMPEONA.

TO EXTRAVA-
6ANTE

y/ cidade de
Los Angeles,
tão conhecida
cm lodo o
mundo, que é
inútil dizer
que se encon-
tra na Ca ti-
jornia, acaba
de. ser theatro
de um orixji-
nal cerlamen.
Quinze lin-
das moças lu-
taram vaten-
temnte para
a conquista
do primeiro
logar, em um

campeonato de,..
varredouras. A
base principal do
concurso conce-
dia o premia á
jovem, que, em
menos tempo e
com mais perjei-
çao, realizasse a
limpeza de uma
superfície de oito
jardas quadra-
das; foi miss
Eana Se lin a
vencedora da am-
bicionada palma,
realizando sua
missão em trinta
c oito segundos!

A pho/ogra-
phta injerior
mostra-nos um
dos instantes
mais renhidos do
curioso concurso.
Na de cima, a
vencedora sorri,
deliciosamente
satisjeita; e, em
um lindo gesto
de jaceirice, aca-

Bl. *-mmr*m£^4mm\'9£?m+m^ T^.*J Hfl MtfBHn

^^flflfl flflflflfl^* *''" *ÍV V*l v fflflwaÉ flflfll'

flflj8ü"íki/" aAmu Wc*— ';vt- »yvSStf*<>* - f 8?

fl°.." flK ' JlBy^. Mm . m^M&tif^Á^iJ^/Mmmii-

¦¦Br-" ¦¦ J I >^5> flfl**^.' ' ^ i /^'íH m .E?Cp f *Ammm^ tm*-- mmwvàtàm km 11 i
flflfl T^W ' . *' ' Jm^mmmmJmr^ Jt V^flufl KTM
Bflr'"''¦¦/ ' ii fl :w^*B B'k¦>« flff'< . *^ "T 1/ flfl_-_2L^_ flrfll H*!- ^
MtnZrlMm' "'fl flfll fl//fl l*fl*5»íl» ^>fl Hflflfl^tfl

¦ ív*flitr^''*'^fll flflfltflfe • ii^fli Rv!n
flr^r tflHL- TI ^Êmj^^SSmi flflfl -flíl l\'rjRK

fl B2fl Kflj B» f^'fl K*flflBfl flT^flEifc'%i.'flfl***a
hHH flrflWl J^flflBflT If 31

¦I flfl^^flflfll bP^^^^^^^^JJI ^\w ' dm\À wM^IÊSmú - JnH fll
fl BflL* ^fi^m Mir- * J(mmmm^ímmi BflBmfl>)M|. si &•• ¦ ^JK3jB fl

Sffl^t 
''^r^^flnr-' "^k%lflHff&l

BJ BT-'. ««^ 4Kl «Sé^^Bw^Pviã^flm^ 'jf,^*' 'J
Ifll***" ¦ ^^v ' BÍVt* j!**3l E£2-V- "r fl
"í^^flflflflflflflHH^^I^fc^il^^^^^flííM*^^^-^^^^ '*>'' •
>..'<s.**r.g» lyilW^" '11' - *¦¦ '***flHfcl'3Í
*s flk J-J* ^2flüflrSrflfl K^^flflflflfl KEflYJrlWflflHrVfll flflV^MkTaa*" fl1 * *flH flflkl^lí
"•¦* ^'s/T^ffiiE Bflfll HB&^4r.^aiB

«, * 1* •. .j jfl. 4B^ miflfl B«HMflfl\^(flHfl»MfluCflflVfl^flfl BjI^Bfl *

^^ flT^*, *^fl' ¦ ' ¦ * »^^J HH^isfl P^SSBf' • flÉvflBV dflfl H^^J^iflH^fcí^W'v'*-^^ 1*. ."V^». <2t^W' .» iflflfflJM!S2rflA!wWÇ' flsflnsSLl .;•#»>'. . ' r* ^- *?*"• * BVjIfluiflt,T rvrfll' " y^f uTflttBflflflNHKlomV " ¦^fii.*; .tAj^^i. v'>«flWBflzT^<Çr v4»2à^C^B?íífl#fl?S^4i^í'«
I Blflfl!ifflflTffflflflfl\ iflPBPflBB BBfc fmYvfí té^Mm ^HftflflflUrTflflflPflflHflflUHflSflit^^r
Ij^yg S&fl Kwwfl ff*T-'\-v,!% .
1. ^^^^^-^^^WflflflHflfcflWfliiflfllflflHflflflK^^ • Yrcr

OS TRANSPORTES NA AfRICA PoRTUGUEZAUm carro puxado por 25 juntas debois para vencer as difficuldades do cámi-
nho em Angola.

ricia amorosamente o emblema de sua
v teto ria, com a mesma graça gentilcom que abraçaria uma elegante ra-
quette de lennis. . . D'esta vez, pelomenos, o eterno jrivolo jeminino sou-
be ornar-se com as modestas galasdo pratico.

Nunca appellem para subterfu-
gios; que a innocencía e a justiçapresidam sempre seus pensamentose que ellas ditem sempre suas pala-vras — Franki.in.

0 que veiu informar-se: — Perdi
uma garrafa de champagne no
bond... Veiu alguém trazel-a ?

O commissario : — Nao. . . Mas
trouxeram carregado o homem, quea encontrou. . .
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jOGO que cheguei á aldeia,
I revelaram-me a curió-^~* sa particularidade da

comarca . Nas im mediações,
sobre uma pequena collina,
havia um castello encanta-
do. Abençoei a sorte, que me havia trazidoa um logar em que ainda existia o que jánao se encontra em todo o mundo e, antes de mai,nada pecl, mformações sobre a forma com que semamiestava o encantamento. Quem era o ser eenioou espirito que habitava ess° r,e|o||n? ç • ' feni°

gigante, anão, gnomo ?. cas^'° 
? Sena algum

Disseram-me que era uma fada. Mas em semiidasoube com tristeza ^uicia,
que os prodígios já «
não se repetiam com
a freqüência de ou-
írora. Havia muitos
annos o castello se
mantinha em silen-
cio, impassível, co-
mo abandonado. E'
a lei da existência .. .
Até os encantamen-
tos se envelhecem e
extinguem .

Comtudo nao quiz
perder a .occasiào de
me approximar de
um edifício, que con-
serva va ainda quen-
te as cinzas de uma
exaltação mágica e,
umabella manha, Sa-
hi a investigar só-
zinho aquelle logar
lendário, com a espe-
rança de descobrir, á
falta da fada desap-
parecida, alguma
bella obra de arte.

0 casteilo nao po-ma estar mais bem
situado. Uma colli-
na de forma impec-
cavei servia-lhe de
Pedestal e a massa
escura e grave ti-
nha realçada sua ro-
bustez e distineção
graças as linhas op-
P^rtunas daquelle
embasamento. As
quatro torres regu-<a"es e arredondadas
cr>nservavam-se in-teiras, as almeias
Penteavam o alto deurna muralha onde

Lj JL :&®&&&&&t

C JL. N T JT. DO
pedir auxilio... Pelo menosassim pensei a principio ;mas enganava-me, porque,apenas dei as costas ao por-tao, vi-me frente a frentecom uma mulher já muitoeciosa, pequenina e curvada

completo, essa nobre anciã f ¦ V& ° 1effeito fosse
feixe de lenha e es sa cZl^ZT -°l>re ?Íh'^r03 um
rapos, a sua silhueta curvai» T™*' ^ a Seus ^
mente decrépito í, íí,, 

Ê a Se" Z°^ estranha-
í» rl,,uí ua\ am-in^ o nprfpifn ^>„. > iuma d essas bruxas descrintas nlc !9 

*sPecto ^
creanças. "escnptas nas historias para
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••O faltíava uma ban

ç. ¦ 
: -, ¦-¦¦ ;Mmmmm --, !

^^fllB "¦"flfl^Zfc" *^^*r^^^^^*f*''^flfl Hflat'í Qa !h( "*-*jVíV-.i . j ^iSflflWTjR^Fjflflfll *B*fl<^l-tfflflBflflBfl *B*BrV' WJB* h /* ». ^K^flfl"fl"fl"fl"fllJ 
"p ^tíiíflBJ flTfliflF* 

iV^fll^fSiBF^XT^V- r-./»*flfl^ fl"fl"Bt

Afl L>3fc^fr^*rit%*Swfl^fli L^Eagiife^y*^?^^ ¦ ^S^v^Sb^b -'¦"¦'V^''* *¦£ Jbb ãb 'n^^fc^^^*^^!^L^^""^--^^°T?^Hflfl *

H^BflflÍBfl*>X B*fl*"2?£ ^^aí-*"flflKíjF - ^fl"B B*B*Bí* *jF -*?*« mM^—-^^,k'ff^Mn^jf^'c^L^^K^Ê'mmmM BflM^"Bfcr^^M&3^^^lK^I^^SflB fl"flfl"M

^¦JJfl^"<S*jffc'*r-'tiyj flflflflflflflf' '^«feflfl IPaffl^flflflB ""fltãdjM flBBflMfcaífl *£.'.! 1 .Jp, * jBBBQ^^^KbQ! Efinfl ^IKoflBB^ r' ¦ '*" 'feafl^BflflJ .âW^ •%?'¦ J'; '^ j
jftHHH^B^PaB "immW ^Wr^SsTCw^Ê WPsm ^^^ afll B^^flff^EBFy^fl^yTfll BF flfj^^Hflfl. J"p t íWflfl flV^SnlX^fl ^F4tí" "*.* Jf 

"^Jfl^flP^f 
jy^Vt

bB I • *^ Si' •* £* wv.»y -Oi —.'* ^r>f-T ^v"-"*\ *íÇi* ''%',,'i''^fl 3t.f '"''''''*?itI ICfl fl?^'''««PA ItbI fll B^'M'3^TiSHfl*^aflv^iS6BÍ*

S*ii*'*""¦''' i ¦àá»*"* '''^y^'*-'-'iii^r*¥ '• *%sr -íív 'lfl B^fl flífluv/jd BKftawr^aaflL, ^*HHNflttBpBBKpfl^^B|ffifl flg | tj 
*|

í/lí 'Üfc' • !' i* i ffll ¦ l -jÊÍ?"*' * 
' T'. ís:"í- t?"" t* r a* *' jsfljflVraflF ^í j* «Sr ZJÊt*mWA^Lm mmm^^mi^W flwflflflflafll!* .** ''inflfll flRta?V*N

i

«eira, o pennacho deLlra elmo ou a fiam-mula (1^' uma lança
P-lra resuscitar ante
^us o hos o passa-cl° medieval.

Era uma clara e
i 

:\';"';ula ma"haae. Abnl quando ca-
Z\?h&,P»ra esse cas-

•volvid g°me VÍ6n"

sim^fui 
Pf1/G natureza mais rídente e florida. As-

exaHaçáoanr; ^ mi.1,ralhaS vestutas em uma continua
real No m j i 6 COm° nurn transe t,e encanto
^anella o n!^ r ° V Iarg0 ParedSo, sem uma so
mvsterio ,o'ta()1lechad^ tinha um ar de indefinível
dobradic^ ^U1.2,.abr,I-°- Mas as grandes e enferrujadas
no o meno' v, ,'ram ? 

"^ 
^°'X"' N3° havia em toc'' ve&t»g»o de ente humano a quem pudesse

feixe de lenha completavam seu aspecto de bruxa.

- Nao poude abrir a porta ?— n-m.,nf.„ í11 i . i^<.j« lci . Ufeiauntoii-mp üçqo Imulher com ro, alquebrada - Poís.olhe. . . E' muito
E, apertando alguma mola oceulta, fez com ciue o íportão se entre-abr.sse. Então, empurrei-o com forcae penetrei no castello. ça |
Havia diante de mim um vasto pateo vasio H* íant.ga mansão feudal restavam apemas as mural£
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exteriores. Como a velha se mantivesse a ii.cli lado,
perguntei-lhe sem grande convicção.

E' certo que este castéllo abrigava outrora
unia fada ?

Sim, senhor. Absolutamente certo. A fada
sou eu.

Fitei-a com uma mescla de espanto e ironia; e,
durante alguns minutos, nao soube o que pensar. Fe-
lizmente, o sol brilhava claro e forte, impedindo-me
de ser invadido por algum terror supersticioso. Tor-
nei a observar attentamente a extranha velhinha poremcomo ella estivesse, nesse momento com o rosto muito
inclinado para o solo, nada pude ver de interes-
sante.'— Nesse caso — disse afinal — P(
tinúa a fazer encantamentos ?

or que nao con-
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Essa inesperada appariçào causou-me emoção tamanha que estendi
em um grito convulsivo.

— Passou o tempo — respondeu-me ella, dandode hombros. — Agora estou muito velha; já nao tenho
gosto para essas cousas. Até o demônio também
envelheceu. Era elle quem me dava os poderes magi-cos. ..mas agora diz que nao vale a pena, que tudolhe e indifferente.

Eu htei-a de novo e aventurei timidamente:~ Mas ainda lhe resta alguma cousa de suas
maravilhosas virtudes ?

Pois claro que conservo. Ainda posso fazer mi-
descobrir maravilhas e encantar as pessoas.

Queres uma prova ? Em teu porte e na expressão me-
lancolica de teu olhar, adivinho que maravilha dese-
jarias presenciar. Pois bem, vês a pequena porta d'a-
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quelle torreão ? Penetra por ella e encontrarás o que
pediste. . .

Embora sem dar credito a suas palavras, julguei
que seria insolente não attender a sua ordem . Dirigi-me
a porta indicada e entrei no torreão. . . Quem sabe se
nao havia em meu coração uma secreta e inconlessada
esperança... essa anciã inextinguivel de irreal, quese cceulta no intimo de todos nós? 0 caso é que me
encontrei diante de uma segunda porta, que me deu
accesso numa saia bastante grande e completamente
escura. Quiz riscar um phosphoro mas não encontrei
a caixa no bolso. Fiquei immovel durante mais de um
minuto para que meus olhos se habituassem á escuridão,
mas não o consegui. As sombras permaneceram tão
espessas e implacáveis como a principio. . .

Não poderia dizer quanto tempo me mantive
nessa expectativa
nem que idéias e re-
cordações passaram
entião por minha
mente.

Só dei accordo de
mim quando notei
que a sala começava
a se encher não de
claridade mas de uma
espécie de atmosphe-
ra neblinosa. E, en-
tao, vi surgir ante
meus olhos, o espe-
ctaculo mais surpre-
hendente, mais emo-
cionante que uma
lada poderia conce-
ber. Umas apoz ou-
trás, foram-se dese-
nhando nessa extra-
nha atmosphera as
imagens de todas as
mulheres, que, no
curso de minha já
longa vida, impressio-
naram meu coração.
Todas as que tinham
povoado minha cabe-
ça de sonhos, com as
mesmas graças juve-
nis.que tinham,quan-
do despertaram pai-
xão em minha alma...

E, quando eu jul-
gava terminado o
destile, vi apparecer
uma imagem impre-
vista. Era a primei-
ra mulher, a doce
adolescente, que me
fizera conhecer as pri-
meiras emcç5es de
amor. E como eu a
havia esquecido nas
brumas de minha
adolescência, sua ap-
parição inesperada
produziu em mim
commoção tão inten-

sa e profunda, que estendi os braços para ella e minha
voz se exhalou cm um grito convulsivo.

A imagem desvaneceu-se, a atr.-.osphera de ne-
bhna dissipou-se e tudo voltou á escuridão e ao silencio-

Quando voltei ao pateo do castéllo não mais en-
contrci a pobre velha. E, deslumbrado pelo sol já quasia pino, envergonhado, tímido, enxuguei as lagrymâs,
que me corriam pelo rosto-

José Salaverria

os braços e minha voz se exhalou

lagres,
Convém ensinar os filhos a serem ricos, poremtendo-se, antes, o cuidado de ensinal-os também a se-

rem pobres.
»-„.
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Reflexões para um na-
morado

Nada agrada tanto a uma mulher co no um homem
que tenha confiança em si próprio. Nada a lisongeia
tanto quanto ver que se tem mil incommodos por ella
Se se a convida para jantar, que se tenha tudo prepa-rado para sua commodidade; se se vai a algum Jogar
para cncontral-a, que nao se attribua o encontro á
casualidade. Qualquer acto, que indique á mulher quese pensou nella,
lisongeia delicio-
sa mente seu
amor próprio.

Nunca te mos-
três tirnido.

A audácia,
quando nao de-
genera em im-
pertinência, sem-
pre encanta as
mulheres. Se es-
tiveres em uma
reunião, onde
ella se encontre,
procura impedir
que as circums-
tancias ou ou-
tros homens se
interpo-. ham en-
tre os dous. Na-
da desencantai
tanto uiv.a mu-
lher, como a ti-
midez e a inha-
bilidade.

A mulher gos-
ta sempre de
ver um homem
vencer obstacu-
los par.a con-
qi-iistal-a; nun-
ca deixa de no-
tar quando o ho-
mem, que a ama,
entra no salão
em que ella está
e a maior ou
menor habilida-
de, que emprega
para chegar até
junto d'ella, nao
deixa de ser no-
tada em pro ou
em contra elle.
Quando o gala
é timido ou tolo
ou permitte que
demais ou sua
própria timidez
o separem da
creatura amada,
perde importan-
cia a seus olhos
e, sobretudo,
perde a influen-
C1a. O homem
deve mostrar
com toda discre-
Ção seu enthu-
siasmo e seu em-
penho em a pro-veitar todas as

Ser um bom

fa ôM^/uão

O maior gazometro do mundo j
Innumeras fabricas de gaz têm gazorr.etros que {nos assombram por suas dimensões; entretanto, sao de I

pequena capacidade, comparados com os enormes de- j
positos existentes na Inglaterra e, principalmente, nos !estados Unidos. |

i~n nrS FranSa' ° de Loudy (Sena) pode conter II oü Uüü metros cúbicos. Os Allemães possuem em Ham- 1burgo um gazometros de 200.000 metros cúbicos e ou- f

^m.ikMfM ^WWKíItc wMmi - -j9 ^^. ;';-í^
^jli|^n Mmww9^^ • '-'"'i. ^fl B flB. - '.-'ti

mé^^^^^^'***,^4\mm\\\mWm\\\\^^ JfiÉ^^ ' ^ft'"í-¦''"' KkÊÍ
k* ^^ .mW* ját^wwm^^^^^^ ¦ ._.f**^r ^^H^riã^M-X^llL tJisSStl

^¦¦L)] 1? * ^f ti^mwr^^ >t^ar9Hfl^B

^B HjjkVS* V^"* X * ^* jEJ^fVf*» t ^t;^*^"^ *¦ -^^j^ajL- "i* .-¦¦ - - '^-:-'À4\4.iJ 4'4 ^'"^^^ffi^^M^^^^fflS^^^^^^^I

WMm mmm\\tvK^r^ 1? \4 5wí '¦)?*''.' '*"•' í^a^jS^HrW^Sh * >-^9^I^NflroK&r'' '"t^mm^^^MSM
^^HQB. vCh!iL**-ÍX* -,*--K4i7 . '.Í^SSomWJtt^^^P^- ' ' :'v#l!BsflEBfli/y-1 ü£?^l fli^r

• ^^^^B Bfl^^Bfl^Kl^^fcjui: ^tt^jrflB^MMMfl^LC^'• l?>. ' ¦ +} •**. i?,°*' ' 
*uv p* ' 'flí«BWfl?fc'Ttt>JSI^^B'.^jm *í^mmm\ WmW*

"'•fà^"!'^^?9fll Bfll>' 'V -;ri:xn^r.x^UM^fciiflB flw^Mflfll RY.

1' ^^I^HI flflt?_A^'.- ífligPiMÜHLy. '4 -a' MHHB*JH^MBflyjflM ^flJjfli ^K? '

Pó DE ARROZ — Fantazia photògràphica. Pose de miss Claire Lucie, actriz franceza

circumstancias favoráveis.
 ... namorado, isto é: um verdadeiroapaixonado, um encantador! Em que consiste? Em

nu! pequeninas ternuras, em mil caricias muito simples,na demonstração de que se pensa no obiecto amado ese tem inte re;se cm suas a ecoes
Elin:.):í Glyn

tro em B^rlim-Tejel de 225.000 metros cúbicos. Na
Inglaterra existem o de Manchester, de 296.003 metros
cúbicos e o de East-Greenwich, de 350.000 metros
cúbicos.

Porem, o maior, é o dos Estados Unidos, cujo gazo-metro de Astoria, próximo de New York, tem" um
volume de 423.033 metros cubicos.
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&ao; quando mesmo de-vesses morrer esta noite, 6minha Amada e, trans for-mada em spectro, viesses
gemer á porta de minhacasa. o Medo não venceria
meu Amor immortal. E eute amarei mais ainda, a ti,
4"e> citando da morada daMorte, darias ainda altivioaiacel.
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Os que sabem de que são feitas as almas e por
pfeXT V 

UmÚneS d° "°ssl'.ve! P°d«*° telve' exí
que"vivo na TnT' 

Quan-to a ™'m' haja muito ten-.poque uvo na índia e por isso sei que, em taes casos omelhore nao tentar saber. casos, o

qualEseS,f°''qUe 
^ "* '''"^ a COntar ° ca«> talqueu se passou, se-

gundo o testemunho
de todos quantosneJIe tiveram parte.

Durmoise era o
medico civil do postode Meridki e nós o
chamávamos Marmo-
ta porque tinha sem-
pre um ar de quemesta cahindo de som-
no. Mas era um bom
medico e tinha uma
qualidade rara entre
os de sua profissão— nunca discutia me-
dicina. nem com seu
collega militar nem
com o pharmaceuti-
co, que tinha argu-
mentos de tarimbeiro
e delicadeza de ca-
vallo.

Um dia, o Dr.
Durmoise desposou
miss Hillardyce, atilha do engenheiro
ílillardvce de Berns,
que, por signal, nó
mesmo dia, casou
com uma viuva mui-
to velha e muito ri-
ca... Mas isso e uma
outra historia.

A lua de mel, naÍndia, geralmente naodura mais de uma se-mana ; mas nada ha
que a impeça de se
prolongar durante
mezes e mesmo an-nos. De resto, os queassim persistem noKiyhio conjugai são csde mais juizo, porquea índia éo paiz ideal
P^ra os casaes. quevivem absorvidos
pela mutua affeição.
Podem viver absolutamente so« o • , ,gaçoes seciaes livra-os de m,A .ausencia de cb

O Sr. e a Sra D,, ^uaesquer importunaçces.

esse período tiveram que dar „1_7 •< qUe du™nte
por isso foram obrLdcs a mW ^"tajes; mas nem
dade com seus con^daScs d^uma^t^ ^ '"í™1"

* á"á_sr: süSí-sk-ís p"""

a ho ra,

_É_h ________ _BP*^^

iri_ fl^^fc- "'^aÍR''v V.%^ '*' "l*,^^^T" _ /r'

fl flp "l_____Ht^ 
. 

y**'" 'i_í . *v **Y

t.:^^$íHf^ ¦¦¦'^:'-. ¦ ' • ' | 
'. ;/•¦.;¦ áf

ii/í 1 #T| ¦ _j
¦ "" —_w-T»*l1fl^ ^^B ¦íft?f,¦

•íj ¦ ___i .-_>** ii _^ Amm^m^mw ¦* s»:--\i '_Jjj .^AmF 0 r^rmm^jA^^Aw^^^ Jft *-'

¦iámc^Êf Aw^ <____ _¦ • ^í

__^ ^flflfll' «-^^^ .*^^* i\_ -_^_B^'
.^mmr SmM '¦ m\ -::í"-í ' _| p-^

&¦ --H m^m ií"' AtfmT m mmr <_ ** «^ '-jr^
m^^ mmmm. .^mmmmkt^m mm§ _b T^ MT MMmmmmT ^Mr —^^^^ vh ai_^_k¦*w^^T" ^M—W Jmmmmm\.'^\mm\9 ^^ _¦ ___^^ __• rr» ,Hf

jtH*" *¦ ^^B _M___fl fl_Nf *¦ i^_i_k_fc ^^^ 
mm^Ê _^ÉÍ_Kl _t*_ -TJL^P*

P? 
'/-.")--4"/", lL_flH "Vh^^—*—* 

tJmr^*^ __. -"'s Vvíí

T-'^'''m:^jF.. >è*S.A.^^L m

^Pp Ram Dass

tuou, porque, taciturno epouco communicativo, ellenão era homem cuja' ausencia iosse notada Deixamol-o pois viver com suaesposa, como Robinson emsua .lha e elle, ao que pa.rece, abençoou essa indií-

pende^adeh0^erUTsst ^of: 
C"CVCVC ^ Se arre"

Meridki um surgem co S"„L"^^ "»

gno^nverno 
e sua esposa foi a ÈmeVrSttg^

Não sei se os senhores sabem. Nós na Tr^ísabemos que, nos casos de febre tvnhnírí 'd.cos são, por assim dizer, inutéfs ¦ a wfíl,°" !"e"que ser travada-entre a morte To' enfe^fe hoíammuto a minuto, grau a grau.
Como medico, poruma questão de amor

próprio, o Dr. Dur-
moise negava-se a ad-
mittir essa verdade.
Alem d'isso, era um
homem muito tímido;
não gostava de incom-
modar pessoa alguma
e ainda menos os vi-
sinhos. Por essa razão
perdeu cinco dias an-
tes de se convencer de
que era uma febre
tvphoide o mal, queatacara sua esposa e
deixou passarem mais
trez preciosos dias an-
tes de decidir procu-rar sua sogra e expli-
car-lhe medrosamente
o que se estava pas-sando em sua casa.

Mrs. de Berns teve
um accesso de indig-
nação furiosa contra

do como se

)n-

se accen
í—H—, ammm„—„ (| n.LGico. boi preciso, litteral- I

o que chamou o "cri-
minoso descuido" de
seu genro e foi im-
mediatamente postar»
se á cabeceira da en-
ferma.

Ora, n6s tivemos
sete casos c!e tvphoide
nessa epidemia e, co-
mo a media de mor-
talidade nessa moles-
tia e de um por cinco,
estávamos ja mais ou
menos resignados a
perder alguém ; mas
cada qual tratou de
defender como poude
seu doente.

As mulheres passa-
ram noites inteiras
cuidando das mulhe-
res e os homens ex-

dos celibatarios tenuaram-se em torno
luta encarnicul', •' T°U cíUarenta e seis dias essa
trazer ncsVní ,e 

,Vemos todos a alegria de
vida normal ''" Va"e das ^bras^ara a

mos íias.igâí5»rírm 7 Toment° e,m que pensava-tona, a pXrmis td itLTi:celebrar nos^vic'
morreu em uma semana * "^ r£cahlda e

e n JiV™' %?T0 
i'COm'^'»h0» os tuneraes

desespero lancin^e ^t ^^n.do.nte 
o

n.ccuco. boi preciso, litteral-

vliava pela encosta, correr,-
vários tiffrcs o perseguissem.
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mente, arrancal-o da borda cio túmulo e carreei! n
para a casa de seu collega militar, tão abatido estavaDepois, Durmo.se fechou-se mais do que nuncaem casa, recusando quaesquer consolações Sementeo serviço, que o coronel tornou mais intenso e exiAc, ode propôs.to para occupal-o c forçal-o a pcnAr emoutra cousa, teve o dom de arrancal-o a eW chutração. Mas ainda ass.m o pobre rapa,, nos apparedatao pal.do e desl .gorado que a administração acc 

'.
selhou-lhe que ped.sse uma licença e fizesse uma nè
quena viagem, af.m de vir se assim reequilibrava osysthema nervoso. tt%el.u

Durmoise acceitou com reconhecimento a sue-fie-tao e, uma bella manha, tfcU
depois de ter passado
quasi uma hora em ora-

j cão junto do túmulo de
j sua esposa, partiu para
! C h i n i.

Essa localidade fica
; a uns vinte dias de mar-

: cha dc Meridki e, como
I se tratava de uma via-
j gem de cura, Durmoise
I resolvera fazer toe! o o
j percurso a pé.

A paizagem da re-
: guio era das mais pro-

pnas para uma excursão
d'esse gênero. Ha pelocaminho grandes e tran-
quillas florestas de deo-
dardos, altas e imponen-
tes dunas, grandes e re-
pousantes planícies ver-
dej antes.

Durmoise partiu, le-
vando um apparelho
pjiotographico e uma es-
pingarda de caça. Como
companhia, apenas um
enado, de que nao tinha
a menor necessidade, sim-
plesmente porque servira
especialmente sua esposa
e tinha por ella grandeveneração.

_ Quando voltou de
Wimi, o medico fez um¦odeio por IBagi. afim de
passar pela reserva fio-restai, quc se estende
Pelo esporão do monte
fluttoo. Os que têm via-
>ado muito affirmam que« estrada de Kotegar-th

)l 
«agi é uma das mais,ela:; cousas da creação

U,n! J)0I> uma florestasombria e desemboeca
subitamente no flanco deu"-a cadeia de colunas"llas. coalhadas de ro-chedos enormes e inten-«imente negros. Ahi se
^contra o dak-bungaL>
de Bagi.

Um dak-bungalow é
;;^a, 

construcç3o geral-' 
Jnte summaria, feitaP.elo governo da provin-

Pede ali,' so°"'A" 
h,°tel ou hospedaria, mas o hos-

d« clu, ¦, n 
nlí"' C°,m ° tect0 lMra É-arantil-o

Çado não , 
IUC 

," Paredes' feitas dc l>"^l!" tran-
leitos nem ^Sl'a,,(anl 

do ve"to' E não ha alli nem
0 ^^ trouxer'1' 

Via;ante tem (^ie se arranjar cem

voltaDdem7ÍSlf Cheg?" a° dak'b^9alo^ de Eagi por
aldeia rr-yL -S n°,tc e nian(1°11 seu criado álLS Pr°xima' que ficava na parte mais baixa

rux.uucjtídc

-rnuJ^r05'3' afím ^ C°mfrar a,S-a cousa
TÍJ Ifl no.i„ 1

d(
paict sua refeição.

e ha^no anmbren"eSluaJUa * a™ava explendida
iornal, que ft^feSS- * ™

apoiou seTg°dePdeaav'a 
° 

7gre8SO d? ST°' Durmoise
e ficou alli 

*£ i varanda' 
?ue circula o fo/iàriW

se áccend ,'m e1' 
C°"temP ando as estrellasf que

passado tão feli^3 
* "*"*' "° " ' refiecti"d° ™«

ATA í ' 
!m, 

S6U Prese"te tão triste.
viu um v„rto°,«hí,ni e£COad° CÍnC° mÍnutos e elIe
ocrün?r subindo a encosta rapidamente. Seriacriado ? Como pod.a elle estar de volta tão depressa?

Mfcuv WK«a—.^HjB^. '.wp** vKm m.

MtfM -^rr-.^agMBjBawTaiB^-S^^^*^ •/ TtEseSsPiwIB B?áGiflM

W^M mmMW^ ¦¦¦¦ ^x,.-Mm^MvW^ÊMMmM MttF*^AJSgsl B I
¦HH Br* """uT-'''™ >'A'."vüttift? laff^MU ^KBw- - '¦.aggWHHM

¦fl ES-^H ^K^'^ «tèv^T*^-' - f':á^'' '-AJ*^-. ** *^!^b^™H BPfs^'¦¦" 
':-'+Vft^^%^*p^8«^^^Bffl I

BBjbBI BWmbEe i'iJÊr*mA tili^ C <L^a *y^B>^í'>'..' . *£*> íflBL3§ftã5 '-' ' *' **.^- -W «ÜTaV,'-*" -"-''Att. f *WWp ¦»¦* ^BS 1

W?$8ffi$$fàMÊmm\ DK1 ¦nflU Wm
m ^FMÍ W* y«dl mw^mmV-M ¦r^if^al
1 GéíeS *L 's-r*?';';vtJI fji EvW^m mwiAx\.' ¦ &M\ WmmmmM mM

m\Àm\-n!a5m\ MM

¦Sr '^¦H.SI m:~'"' .iuart B

«I Sl^W^i^B mWÊ mWW^8t*mm$Ê-'-i .^''^^MãÊÊM ^ ' í^P^T ^AJff1BilI.TC J.J.." .jcimiIJm^P™™^^ "• »v<;-x=rES, -e^iaaíitfi k. \« •¦ v™ Ij.MmWZ^yWRmWmmwmmjFÍ^.Kim7mmfWtMr!9mi^^ • £>^'r-^^^í^uK^-rfWlaaBaB HbWHbI HbK ^7 -*«*¦".'*'..*" Itf '••'"xJÍH3&lÈa25f8RxPiÍ>B&uSSffl •¦¦¦^'MtJBCmm Kfl Ht -. ¦ / . v ¦...
¦^?.'J •¦;-w^*Vií'^''ss9l'%HsRÍÍ^B8hB£ •''IÍBEISbBbhij ''¦''"*-• -aif^íaB BIS E3k \%ti I'''"-vis^A-i^^ííâl^^ 'AA^

'jMÈÊMmmmiy^' ¦;U>^':'A'>;V''.*,/'-'jP OkÍI^ «raraA:.'ÍP&ra BHbtiEaa^lfifl
¦¦L~*C-i' 

''St»' 
í ¦il':*MÍ?í*B*ríiflB ílfií^-aBSSS '^^¥?*a^*P*3i B

BBBBBBBBBBBt txb^m Ba^Bn^w^^ss^^BiVr^'''^ -v^sSai I
^L >m MRÊmSKxÊÊÈÊBTna BvSAr'' -'-''íHÍÉI B

i2SP?í' ft ir.fífvSui ¦WAiii,; ¦¦¦¦:'^WM B
BEr^u^ffiffiAlv^-jffi?-» Bãt ¦ 'iy^CVj B

K^i 3P*^B^^^^l B
Kí*' 'Àii^l BSBb^Bm?BB Bar"7 ^bSWttfl Bl> -'vi
B^ '" ~;;',:iSanllP B?ríBI B

¦k,. .r* ; JH ¦¦¦¦¦¦¦
Mi'- -^ÊmA^-^mKam B

A mensahib deteve-se diante do servo e ergueu o véu

Sim. era o indiano, que voltava correndo, esba-tondo arque;ante, como se viesse perseguido por meiaduzia de t.gres. Era tal sua precipitação, que, ao subira escadmha da varanda, tropeçou, cahiu e, ao erguer-se, tinha o rosto em sangue.
Mas nao parecia sentir o ferimento e agitando osbraços como um allucinado, balbuciou:~ S*fnt>- -whib Eu encontrei a mensahib.- Uue !... Quem ?— exclamou o medico, attonito./\ mensahib, sim. . . eu a encontrei. . . alli.

? 85



^Jggjb
13-,,-:io,-,l;j,-^±z.^L._

f
:

I

i

86

Ia em baixo. Estava com aquelle vestido azul. aquelle
que vestiu pela ultima vez, no dia em que adoeceu...Parou diante de mim,, levantou o véu e disse-me : —
Kam IJass, tu darás meus cumprimentos ao sahib echr-íhe-has que eu o encontrarei no mez que vem, emNuddéa. — Sim . senhor. . . ella me disse isso ee desappareceu. Eu, então, fugi, corri. . .

_ O que Durmoise disse e fez ao ouvir estas palavrasnao sei. Kam Dass affirma que elle não fez nem dissecousa aiguma. Ficou, durante toda a noite, passeiandode um lado para outro na varanda, a despeito do frio,esperando talvez que a mmsahib appareces.e. . . por-que havia momentos que estendia os braços para aescuridão como um doido. Mas a menmhib não appa-receu e no dia seguinte Dur-
moise continuou sua viagem
e foi ale Simla, insistindo

oongando-o a repetir mais
de dez vezes o que vira, o
que ouvira. . .

Ram Dass repetia a
mesma cousa. . . Encontrara
subitamente a senhora...
Ella erguera o véu e dissera-
lhe as palavras, que elle
transmittira fielmente.

0 humilde servo não
podia dizer mais nada por-
que nada mais sabia. Ien>
fava mesmo onde era Nud-
dea, não conhecia ahi pes-soa alguma e não pretendia
\r a essa localidade, nem
que lhe duplicassem o urde-
nado.

Nuddéa é uma cidade
do distncfco de. Bengala, bem
distante do districto de Pen-
jab. Deve ficar pelo menos
mil e duzentas milhas ao sulde Meridki.

Durmoise passou porSimla, sem se deter e voltou
a Meridki para reassumir oexercício de suas funcções.
O medico, que o substituirá
durante sua ausência, ficou
alli ainda dous dias, para
por em ordem a escripta dadrogaria e do dispensario.
Somente apoz essas formali-
dades, Durmoise contou aseu collega. que era um ve-lho amigo da juventude, o
que lhe tinha acontecido emBagi. O outro riu franca-
mente d'essa narração, con-siderando que Ram Dass eraum visionário e que, assim
como fallára em Nuddéa,
podia muito bem ter se lem-
kado de Bombay ou Ben-
gasi.

Exactameníe nesse mo-mento, entrou na sala um
telegraphista trazendo umdespacho.; para Durmoise.
-bra uma ordem para quedeixasse seu substituto em M.ridki e partiss* imm~chatamente, em servi?, especial para Nuddéa Tíirrompera uma ep.demia de pesti bubônica 

'
Durmoise atirou o telegramma solore a' nura operguntou a seu collega com indescriptivel e^efsãode triumpho expie^ao

—- E então? Que diz a isso ?
O outro não respondeu Que havia elle de fazer V

. Mas, pouco depois, lembrou-se de que Dur-mo.se tinha passado por Simla e podia ter tido a! ialguma mformação sobre a requisito, que iam fazer
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Nina Payné, bailarina excêntrica norte-americana

Fez essa observação a Durmoise, porem estedeteve-o, dizendo com certa tristeza .Se eu tivesse desejado isso. 
'teria 

ficado emSimla. . . E quer que lhe diga?. . . Preferiria viverMas nao me desgosta a prespectiva de. .
O collega calou-se e preoccupado, absorto, ajudou-oa refazer as malas, apenas entreabertas.
Quando Ram Dass entrou, trazendo as lamoa-das, porque era ;a quasi noite, viu aquelles prepara-ti vos e perguntou F

Onde é que o sahib vai ?A Nuddéa — disse Durmoise a meia vozRam Dass agarrou-se aos joelhos e ás botas deUurmoise, supplicando-lhe que não partisse. Chorou,
urrou, desesperou-se, até que!desanimados de fazei-o ca-
lar, os dous médicos puze-ram-o fora da porta. Então
elle fez urra trouxa do quelhe pertencia e voltou parase despedir.

Sentia muito, mas não
queria ir á Nudéa para ver
seu amo morrer.

Durmoise pagou-o ge-nerosamente, deu-lhe um
bom certificado e partiu, de-
pois de passar quasi uma
hora em oraça ) s bre o tu-
mulo d_> sua esp-sa.

Onze dias depois, o go-verno de Bengala mandava
pedir outro medico. O pri-meiro, que lhe {ora enviado,
repousava já no cemitério de
Choodanga.

RUDYARD KyPLING.

AUT0-0OIBUS GRÁTIS!
Um proprietário de au-

to-omnibus solicitou, ha pou-cas semanas, das autoridades
de seu paiz, licença para es-
tabelecer uma linha de trans-
porte entre Peckam-Rye e
Newland, na íngiaterra. Não
loi attendido : emprezas po-derosas, já installadas com
seus auto-omnibus na citada
linha, não desejavam concor-
rentes novos . . .

Então o chefe da novel
empreza resolveu apparentar
philanthropia ; lançou seus
auto-omnibus á rua. . . gra-
tuitamente. Como é fácil
imaginar, os freguezes afflui-
ram, em tal abundância, que
seus rivaes já antegoza-
vam a fallencia próxima
d esse audacioso concorren-
te. Alas os ínglezes são"sportivos" 

em todo o sen-
tido da palavra e têm pelaliberdade uma paixão, que

j. , . °s torna revoltosos contraas medidas in;ustas. Recusavam, sem motivo algum,autorização para o normal funecionamento dos au-to-omnibus da nova empreza? Pois bem, os passa-ge.ros, aos quaes o c'iaujjeur nada pedia, começarama deixar sobre os bancos o preço normal das passa-gens. U esse modo o proprietário recebia, integral-mente, sua receita, sem ter de pagar um cobradorpara cada auto.
A esse propósito convém relatar um facto oceorrídoem 1 aris, ha cerca de trinta annos, facto que consti-tuiu outra prova de bom humor.
Vivia, então, na cidade Luz, um bohemio incorri-
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gl V ei, o
p o p u 1 a r
M a n r i c e
Bertrand,
í a m o s o
por seu es-
p i r i t o e
suas fan-
tazias.Era
ainda no
tempo dos
omni b u s
p u xa dos
por cavai-
1 o s. B e r -
trand, que
era rico.
com p r o u
um omni-
bus ( po-
rem nesse
caso n a o
se tratava
de conto
do viga-
rio ), alugou
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dous soberbos cavallos e elle próprio,fardado como os demais cocheiros, lançou-se pelasruas de Paris. Os viajantes, naturalmente, subiram
para o vehiculo e, terminado o trajecto, desejavam
pagar. Então Bertrand, com a maior fleugrna, de-
clarava :

Não, cavalheiros, hoje nao cobramos passa-
gem

Porque boje c o dia do anniversario do chefe
de nossa empreza. Todas as viagens serão gratuitas.E ainda ha uma modesta surpreza para nossos gentis
passageiros. . . Vamos offerecer a todos elles uma taça
de champagne.

E Bertrand, tirando de
sob o banquinho uma gar-rafa de champagne. fazia
a rolha saltar e enchia va-
nas taças, que servia, cheio
de mesuras. Durante trez
ou quatro horas esse omni-
bus singular circulou entre
os pontos terminaes de
Magdeleine e Bastilha.

O mais interessante é
que os transeuntes, encora-
jados por esse agradável
tratamento, apressavam-se
a subir para outros vehi-
culos do mesmo gênero,
para renovar o sabor do
champagne. Como o rece-
bedor os rece-
oesse sem
champagne e
ainda lhes co-
brasse a pas-
sagem, surgi-
ram inciden-
tes graves. E
a policia teve
que pedir a
Maurice Ber-
trand que ter-
minasse a farça. O auto-omnibus gratuito dekam-JNewland terá effeitos mais duráveis.
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s ando-nos
de uma a
outra cel-
lula, lutan-
do, calum-
n i a n d o ,
odia n do,
ganhando
e gastando
para, em
t i n s de
conta, ras-
te; ar com
lass i d a o
em nossos
túmulo s,
quando a
persegui -
ção febril e
sem objec-
tivo termi-
na. Duran-
te esse
tempo, aci-

ma de nós,as lentas estrellás continuam sua carreira. Oual é asignificação d'esse vasto systhema astronômico? Nãoo sabemos.
. No emtanto, seja qual for essa significação, éíniiniíamcníe maicr, mais nobre e divina do quenosso mesquinho "vaudeville". O menos que pode-mos tazer e contemplar, de quando em quando, essecortejo sublime do céu e deixar que um pouco d'es-se sentimento infinito penetre em nossas almas pe-
quem nas.

Mas quantos d'entre nós pensa em fratenizarcom a belleza de uma noite imperial? Quantosconsentem, uma vez em vinte e quatro horas, em
entreabir seus espirites mor-
taes para que nelle penetre

,_i

de partir, o medico passou cerca cie uma hora em oração diante do túmulo de sua esposa

a magestade dos effluvios

A despeito das supplieas do criado, Durmoise partiu.

Pec-

Reflexões de um contemporâneo
;* noite, o mais soberbo especíaculo, que...

sideraes? Uma gotta d'esse
oceano povoado de estrellás
poderia facilmente refrescar
e purificar nossas vidas fe-
bris e dar-nos alguma cousa
d'essa harmonia universal,
que tanto nos falta.

Em que pensam os habi-
tantes do litoral senão em
apanhar peixes, e madeiros
dos dramas marítimos?

Muitos homens podem vi-
ver na orla de florestas mais
imponentes do que cathe-
draes, ambicionando apenas
caça r. i u d a , pensando,
unicamente, em armadilhas
e cartuchos. Montanhezes,
vivendo junto das nuvens,
nunca levam sua preoceu-
pação alem de suas vaccas
e de suas cabras.

E todos nós, que passa-
mos nossas existências sob
esse mar de maravilhas,
quão pouco acolhemos em
nosso circulo mesquinho sua

mensagem de immensidade, seu appello espiritual.
Innumeros collegiaes proseguem em sua edu-

cação.
Curvados, dia apoz dia, sobre livros, aprendem

que o quadrado da hypothenusa é egual a scmma
dos quadrados dos cathetos. E nada sabem sobre os
divinos fflobos de luz cuja orbita "passa alem dos

ser offerecido ao ser hur,.ano. desdobra-se ante nossos olhos. Cidadãos de nosso pequenino planeta, per-10 num arrabalde do systhema solar, activamo-noscomo insectos trabalhadores escavam a (erra, apres-

repetem sua mensagem
nem sequer a ouvimos.

De que serve isso ? Nós

! S7

I
^.. . ...„^, D.^^v^ ^.~ m^^. v.vay^a "'""« jJHOCCl CtlClll UUS '

pode limites da Terra". Uma noite apoz outra, elles nos |
I
í

«-„__,
Frank Crane.
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íEMOCIONANTE CAÇADAPROGRESSO LÓGICO ^ÇADA Desenho de 67 £. /YWV.
Carlos querido . . Lemhmei* -inacos c da.uam, commigo? OuasTlLnJT^0 l'''amo''

asados. Agora daJas Zu:i7hor 0aí,aSmeUJ

era tua fa^Ua 
' 
aul^^Z/' ' 

vj^' ^JWtt *£// A-^flW t<?££, vestidos... Agora

"—ii—-D.

PeIIado,ecerTa verL^r80" a? "m an'los< '''"' -te,-
l'e^:un ou co,no 70 sn 

''''""í'"' ° Ci"h<><'™. <í«e lhe
avançada. co"^gu,ra chegar a uma edade (ão

0 ancião respondeu sem pestanejar—,' tardíS," acredSoentad°' -"T" e?tol' de ^CI cecio. . . e nao tornei a casar. . .
•ii——ii.
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() '"esmo ponto photographado durante a cheia do Nilo

•• pena de chibatadasracommum entre os cas-'gos da Europa, em epo-la nao remota. l\a In-laterra introduzira-se
"¦a variante.Consistia emU(->. se o réu pertencia aoxo lemmino, o verdueo,^a''regadodechicoteaba.
11 egualmente uma mu-

Vêem-se da ilha de Prdlas apenas as extremidades dos pontos mais
a tos das ruínas.

nha presença. E se for ver-
dade que nao leu essa car-
ta, erguerei um templo em
sua honra. — Desnoyers

íei

Qual a mulher a
lu^i Io, entregue, mvste-'íí-samente uma carta (que

de amor) e
. eu 7 Se existe,que se;a conduzida á mi-

c Ha1 sabe serna° a le„ ?

t*SÊ&$9BÊ9*m&m^^m^H&^^
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Guilherme, o Vermelho,
foi avisado de que um as-
trologo sonhara cousas
horríveis relativas a sua
morte :

— Dêem-lhe dinheiro !— respondeu o príncipe.Então sonhara que res-
sucitei...

A ARTE NA RELIGIÃO  A ca-thedral de Sofia, capital da
Bulgária.
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Quandj jaliamos no* defeito, alheios, quantas liizejascendemos para que je os veja melhor! — Secur .

As intelligencias medíocres condemnam sempre

£>;

Seis poses da actriz norte-
americana Bessie Love, que,tendo occupado sempre posto secundáriono ecran, passou á cathegoria de estrella,

graças a seus dotes vocaes, que lhe deramlogar de destaque no cinema fallado.

tudo quanto excede sua comprehen-
são! — La Rochefoucaulp.

Um míllionario norte-americano
rouba uma miniatura do escurial

de Madrid
Segundo informações de Madrid, um
rico banqueiro norte-americano, visi-
tando o Museu do Escurial roubou
de uma vitrine uma porcelana de
grande valor Depois de seu acto
c notando que tora visto o millio-
nario tentou restituir ao guarda o
objecto precioso. A despeito d'esse
offcrecimento, foi encarcerado.
Declarou, então, seu nome e af-
firmou estar disposto a pagar
vinte mil dollars para recuperar
sua liberdade.
Julgam as autoridades hespa-
nholas tratar-se de um clepto-
mano.
A miniatura furtada é uma
porcelana de 20 centímetros
de diâmetro, representando
um busto romano.

»(t—.-n—_.n-

Os primeiros azes... ou a
historia dos primeiros 12 |annos da aviação J

Quando nosso famoso patri- I
cio bantos Du.mont, a 23 de Outubro de 1906, effec-
tuou sobre o prado de Bagatelle, nos arredores de
Paris, um vôo de 25 metros, o publico nao ousou affir-
mar que o problema do mais pesado do que o ar es-
<a\a, finalmente, resolvido. De pé, em sua estreita
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"tf<*//d de bambu, o piloto pareciamanejar um grande brinquedo de
Panno, especialmente construído
para essas grandes creanças, quesão os homens; o vento fazia es-talarem as cellulas diaphanas doapparelho levado na carreira ini-cia;SM duas rodas- • • c,e h{cy-clette. Que se podia esperar d'essefrágil mosquito?. . .

o ^j*a' 
^ez semanas mais tarde,oantos Dumont voava novamen-te, durante 21 segundos e 2/5 épercorria 220 metros. O signal es-tava dado; e, desde então, os con-

quistadores do ar se multiplicaram,lutando pela conquista dos recor-as, voando sempre mais depressa,sempre mais longe, sempre maisdito Kecordemos os acontecimen-tos de 1907 a 1910
Em 1907, Henry Farnían con-

quistava os trez records : de velo-cidade de distancia e de duração;
f -o de Outubro, cobria 711 me-tros em 52" 3/5, a 52 kilometrosa nora.

\\A 31 ,í!e Dezembro de 1908,VViIbur VVr.ght franqueava 124km. 700 em 2 h. 20'e 23". Far-n^an bateo record de altura elevando-se a 25 metros.m Uü° Farman percorre sem escala 234 km.-¦ ~, mantendo-se no ar por 4 h. \7' e 53". Porem ocord de velocidade é conquistado por Blèriot, que'"ge, em seu monoplano, 77 Kilometros por hora.

Wi

.«-V

Latham se eleva a 453 metros, batendo o record dealtura. No mesmo anno, Blèriot atravessa a Mancha;
e approximando-se da costa ingleza, avista, voando
a 8 metros de altitude, submarinos britannicos mer-
guinados.

•'!
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A MORTE DO EX- quadros feitos com sellos do correioCOMBATENTE

Chàntava-ss Raggs
e acaba de morrer

em New Jersèy

Raggs era uni
bello cão, perten-
cen te ao 11° reg\-
mento de infan-
tarja norte-ame-
ncana e tomou
parte saliente nos
mais rudes com-
bates, expondo-se
a todos os peri-
gos e supportan-
do as maiores fa-
digas. Foi ferido
na linha de fren-
te, por uma bala
de metralhadora.
Tratado e curado,
morreu, agora,
pacatamente.

Depois da
Grande Guerra
viveu sempre na
residência de um
sargento da cor-
poração dos Bom-
beiros de New
Jersev, que lhe
mandou fazer um
túmulo grandioso
sobre o qual se pode ler:

íRaggs, ferido em com-bate, durante a Grande
Guerra '.

•tf mi.
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0 ENCURVAMENTO DAS
MADEIRAS

A arte de en curvar asmadeiras é conhecida banv.utos annos c a ella sededicavam, especialmente,
os tone lei ros.

0 costume era esquen-
tar a madeira jresca chumedecel-a com acua

jiLcí pelo lado o p posto,
para, em seguida, encur-i'al-a, utilisando única-
mente as mãos.

Com este sgsthcma só•té conseguiam curvas in-signijicantes; alem domais, os prejuízos eramconstantes, devido ás pe-Ças, que. se quebravam •
também era impossível
Jazer com que a madei-ra, assim encurvada, tos-
f 

insistente, porque otratamento provocava tensões; deseguaes, do queresultava. procurar a ma-deira sua fôrma primiti-va nas partes não bem
tratadas, depois de feitosos moveis.

Em me ia dos do século
passado, Thonet procu.réu meios mais ejjicazes
de encurvamento e aper-

jeiçoou a industria dc tal
modo, que joi possível
fabricar moveis com ma-
de iras encurvadas.

i^
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con
gar

A VIDA DE ALGUNS
NAVIOS

Q ^arisatJànti
co iYiSJe.2 (7. ,..;/i/.
'^fl realizou dr..«'aníe trinta an-"os o serviço en-tre Liverpi 1 eNew York è ain.

cta realiza a fr;.
vessia de Gênova
a F^oston. Foi lan-
çado á água no
anno de U 74

O Athmic, de-
pois de quarentaannos dc serviço
no Atlântico, ser-
ve agora como
barco balciero.nos
mares areticos.

O Lancing, lan-
çado á água em
186ó, fez a traves-
sia do Havre a
New York até o
anno de 192o.

O Bce, veleiro,
que prestou ser-
viços entre Sou-
thampton e Co.
^es, navegou de
1801 a 1927 e o
Jane. lançado á
água em 1880,

tinúa aindíi a n :i ve-

0 PORTO DE HAMBURGO
Para se ter uniu idéia

da importância d ) portode Hamburgo é suííi-
ciente dizer que possuemais de 806 guindastes
elecíricos ou a vapor,
-bsses são tão aperfei-
coados que podem des-
embarcar de 700 a 800
toneladas de mercado-
nas em vinte e quatrohoras. A organização do
serviço é tão perfeita
que os maiores navios
podem ser descarrega-
dos e recarregados er.
cinco dias.

Hamblirgo fica nades-
em bocca d ura do grande
rio Elba e é por elle quese escoa a maior parte
da industria da Allema-
nha inteira. Alem d'isso,
6 Elba penetra até a
Europa central e esse
rio terá ainda maior im-
portancia no dia em queo Danúbio a elle for
unido por um canal, na
Molda via, porque poderátransportar os produetos
da Áustria.

Uuem por ali, passa f.ca considerado tabu - isso éf'ca ao abr.go de qualquer aggressSo.

en
t es-
na-

Existe no Japão uma
planta, que se chama
Paulonia, cujo nome pro-
vem da princeza Anna
PawIovna, filha do t/.ar
Paulo í, a quem foi de-
dicada* 

UC qUaíquer WressSp. dicada.
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Toda a equipagem o respeitava e mes-
mo lhe obedecia. Tinha uma manei-
ra especial de fallar a cada
um e de prestar a tod^s
pequenos serviços. Para
commigo mostrava-se
sempre benevolente e
manifestava prazer
em ver-me chegar á
cozinha, que man-
tinha com limpeza
perfe.-ta> os pratos
suspensos, bem re-
luzentés e seu papa-
gaio em su:i gaiola, a
um canto. . .

— Vem cá, Hawkins
— d zia elle — vem conversar
com o velho John. Gosto d* t\,
meu rapaz; senta-te e escuta minhas
historias. Aqui esta o ca-
pitao Flint ( e indicava
o papagaio ); chamo-o as-
sim porque Flint foi o
corsário mais famoso de
tcdos os tempos ; poisbem Flint, prediz-nos e\-
cellente viagem. Olá, ca-
pita o Flint !

E o capitão Flint di-
xia com grande rapidez :"/Jíoedas 

de oito! /Jloèdis
de oito! Moedas de oifò!"
até que John collocava
um grande lenço sujo so-
bre sua gaiola. Era esse
o único meio de fâzeí-o
calar.

@gà
pedefia

carne.

JfjiM; o pirata\k
|| AMADOR |Bj

^V 
Romance de R. L. Stevenson jÊky

desejar. . Quanto ao navio, jáo considerava como sua própria l
Vida I ELIZ A BORDO

Resumo da parte IA PUBLICADA
Ha

apenas capitão * e parece receíar ser
rossèirol diz charmár-se

visto por marinheiros Che*» Tr 11 
P ° e Parece receiár ser

— Curva um pcucomais do que devia,
com o vento...
Mas tudo quanto
posso dizer é* queainda nao estames

de volta e que esse
cruzeiro nao me

agrada.
O squiie, quando o

eu via dizer essas cousas,
. voltava-lhe as costas e pas-se:ava de um para outro lado,com o queixo para cima e os olhes

fuzüantes.
— Se eu ouvisse mais

dous minutes esse ho-
mem impossível — ex-
clamava elle — rebenta-
na I

dores u,„ iSr£'ZT£^07Z\ "ancla 
%*£*&;*&¦

pitno cahe fulminado por uma anoplc- ia A mri de íim Z&l

Examinando esses paneis o Dr I iv-rc..,- .. <,...• '"' n\tse,\ e seu amigo o squire

f

iVHau n,v. verificam que ha alli a indicação de um grande thesouro

d 0

ta a aventura e falia sobre John S

— Está venc
continuava John — Esse
papagaio talvez tenha
duzentos annos, Haw-
kins; esses bichos vivem
o tempo que querem emngiiem, como elles, vi.
ram e sabem cousas neste mundo! Este viajou com
pngland, 

o pirata. Esteve em Madagascar, em Ma-laoar, em Suimam, em Providencia em Portob-lloAaulragru varias vezes. Foi viajando que aprendeua dizer Moedas de oito!" Pois em Portobello, Haw-Kins, havia trezentas e cincoenra mil moedas de oito'esteve na abordagem do "V.oRei das índias", em
^oa 

e quando se olha paraene... Quem poderá imaginar(H'antas vezes já sentiu cheiro
j de pólvora, heim Flint?!

~~ 
"Todos 

promptos para
| 

a manobra ! -• gritava o pa-I pagaio.
7- Ves-1 E' um verdadeiro

marinheiro 
— dizia o cozinhei-

'o. E dava assuoár ao passa-
'"• que batia as azas e punha-
^ 

a praguejar horrivelmente,
dando péssima impressão de
sua educação.

Emquanto isso o squite e ocapitSo Smollett mantinham-se
sempre em luta pacifica. O
Wm não escondia seu ran-1 ',,\- detestava o capitão. O

| ^P,tao, pDr süa vez_ só fal,a_
j 

xa quando era a ,sso forçadoI e sempre iaconicamente, sec-
! iZTter sem uma ?alá™

*¦'¦ ^oníessava, quando o
j LuTT (,e Pintas, otie
1 :' :CZ ho»vessè julgado ma! a
í tIrST1" ° qi'C al=U"s d,s
í q,.X !: qi:e :i • compunham.
] 

•' ^ tao activos quanto elle

enterrado em uma dha deserta e resolvem ir procura -o Para ,^,comrjram um navio, o Hispaniola e como squire «ué% muito ta'garella, fala no. thesouro, entram para sua equipagem tyrcí.UVpe, os sob a cW,a de um marinheiro com uma^n! Tè p&tM
d-isso' 

<IUC ?f-Qe anb°rcl° US «"<*** ^ cozinheiro A' sta
v v o' eune' T! ^f^ 

^ f°* 
L 

ntr«c«"'° &** commanda onavio, reúne todas as armas e a pólvora gue ha a bordo, na pôna<>nde organ.za uma espécie de fortim. E o navio partevjim re!a-
11 ver

¦ f:S':- .."v : -:':' '"'¦¦- ' ¦'
M^^^Mm\mm\\ t Am ~"

MmW^r Ám m W mmWÍ W Âm

I 7 -J iJw^A imrM A .'. ¦

\m '1 II Mr ' UmrsÇi.Âm m

i 1^ I 'm\\ 
mkMMWMM

I MM\^r%mmMY" *mmmL\^' ^m\ '¦ .,'1 |K^ ^ BA vBta
ll^. ¦ Mrt W inl il lU 9 flKHM

li«fi>.ivr .-*">",r-"'" j li - ~~, mwLM^mAmAi^^

lií^ v^1^" •" f: ; * mmmmmWJmWmWrWí

Uni chefe sudanez em seu... burro de batalh

Encontramos muito
mau tempo e isso serviu
para apreciarmos ainda
mais as qualidades do
Hispaniola.

Tcdos a bordo pare-ciam contentes com sua
serte e, na verdade, era
preciso que fossem bem
exigentes para que nao
estivessem satisfeitos ;
porque estou certo de quenenhuma outra equipa-
gem foi tao bem tratada
desde que^ Ncé lançou
sua Arca a agua.

Ao menor pretexto era
distribuída dupla ração

eo:^„ 1 , :%$&$&, dous dias nasemana abr.a-se um barnl de rhum e o mesmoacontecia quando o squire vinha a saber que era od,ado anmversanc, cie alguém a bordo... As maçãstambém eram distribuídas fartamente.¦-. Essas cousas nunca dao bom resultado —
dizia o capitão ao medico - Quem lisongeia muitoos mannhe.rcs transforma-os em demônios. .. Eis

minha opinião !
^ Porem as barricas de ma-

ças ao menos serviram paraalguma cousa, como vão ver;
porque, sem uma d'e!las, nun-
ca seriamos prevenidos e to-
dos teríamos morrido sob as
garras dos trahidores.

O QUE SE OUVE DE DENTRO
DE UMA BARRICA .

Eis como se passou o caso :
Seguíramos uma corrente

maritima para ter vento paraa jlha que demandávamos
( não me é permittido dar
mais detalhes ) e viajávamos
com vigias noite e dia.

Devia ser aquelle o ultimo
dia de nossa travessia.

Durante a noite ou, o mais
tardar, antes do meio dia, ra
manhã immediata, devíamos
estar á vista da Ilha do The-
soiírd.

íamos na direcção S.S.O.;
tínhamos vento regular e mar
calmo.

í
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O Hispaniola adiantava-se com segurança, er-guendo muita espuma. V

ri-i* Jr!íí}° 
C°Ta m?r?vi}h°samente e todos estávamosnas melhores disposições, por que chegávamos ao termotia primeira parte de nossa aventura.

m-i VT 1momen.to^ loS° *P™ ao deitar do sol, comomeu trabalho estivesse concluido e eu me dirigissepara minha 
ç„W tive vontade de comer uma maçã.Uorn. pelo tombadilho. Todo o pessoal de "quarto"

1 .1hà 
nQ Pr°t' ^Preitando os primeiros contornos

n\qUe n3° tardaria™ a surgir.
ü homem do leme observava o "lof' da velaassobiando e era esse o único ruido, que se ouvia, alemdo das ondas contra a proa e os flancos do navio
^entei-me tranquillamente dentro de uma das

S* 
m^3s' 1ue <J"«si todas encontrei vasiase sentado, assim no escuro, talvez devido ao ruido

teva^míf 
°U aofbahnÇ° do„"avio' «dormeci onde es-

,tlj P?rSín> fechára os olhos' um h°mem sentou-sepesadamente e com grande ruido junto de mim
o.,t«r£ 

me8m° te.mp0' a .barrica foi rendida como seoutro homem nella se tivesse encostado.
sadamlfT 

d'Sp^nha » sahir d* seu interior, apres-sadamente, quando o homem começou a fallar
as nrim/ 

V°Z 
i J°hn SÜver e Io-° ^ elle PronunciouPf5ZT P ?uT' 

n3° ma!S Pensei em apparecer.biquei encolhido, escutando e tremendo de medo
^T*^' P°r 3«e, por essas poucas palavras«rSira ex,s{encJa dftodos °s h°-e»s h-
emente m 3 b°rdo> dePend''a «gora de mim

um anno, como um Iord do Par

O QUE OUVI E O TERROR QUE ME INVADIU

era bü__fÍà **% SÍK'er ~ F'lnt era caPil3°: c"
pernae o vdhn P 

°' 
TSÍ> 

VU¥,em ^Ue Perdi mi»haperna e o velho Pew perdeu os olhos. . . Era um mes-
c^nh^olt0 ^ í"*^™ V Estudar! mui",connecia o latim a fundo e muitas outras cousasmas foi enforcado como um cão e apodreceu ao sol'
?e R0ob0eSrt0sU h°:Vem 

G°Wf^ U-os" homSae Koberts e haviam mudado os nomes de seus barcos
MWrW^9A°"3 CSSa n°Va m°da¦ Um «^
™0CÍ™ ^ TeS' F^IÍnt nunca fe* isso
S mIu A^- 

n°f truOUXe á terra^ose salvos,
dTc r ^alabar> rgeP<>is de haver tomado o Vice-Reidas índias e o Walrus. Bello navio aquelle' Eu o íi
naufraíar8"6116 

' "*»*»*> de °Ur°< *^° £_£2
Ah! —-exclamou outra voy  » rí^ rr..,., •

velho Fhnt!
— Dizem que Davistambém era formidável —

observou Silver.— Mas nun-ca via;ei com elle. Andei,
primeiramente, com En-
gland, depois com Flintkis toda minha carreira;
e, agora aqui, por conta
própria! Amontoei novecen-
tas hbras, com England eduas mil com Flint. Naoe mau para um simples ma-nnheiro... Tenho tudo guar-dadinho, em um solidobanco..."Mas 

não é bastante
ganhar E' preciso tam-bem saber poupar."Onde 

estão, agora, oshomens de England? Não
uv 'Â ?nde estSo os de
thnt ! A maior parte aqui,
a bordo, felizes, quando dis-
tnbuem as rações de rhum.
Alguns reduzidos á miséria!
O velho Pew, que perderaa vista, deveria ter vergo-
nha de ter gastado mil e ai, • . • -A horrível visão que deve ter

duzentas libras, em
lamento.

Onde está elle, agora?
. — Morreu. Mas durante dous annos, com milraios, esse homem curtiu fome. Mendigou ro™bmcortou gargantas para, no fim de tudo acabar n."miséria. Irra! Já é ser estúpido. *caoar na

E' mesmo — exclamou o marujo.

eacute 
Ev^HUÍdade ~ «Nquiu Silver - Masescute. . . Você e moço, mas muito inteligente nnftisso logo que o conheci e vou lhe fallar »o'aíhomem... " a um

Podem imaginar minha impressão pih^aesse abominável patife dirigir a ou^o 
' 

as í 
°UV'

palavras de lisonja. com wíè£y^n%0fiTU
. Lreio que, se o pudesse, naquellè momento tel nlua matado atravez da barrica mento, tel-o-

Entretanto elle continuava a fallar, sem descontiar de que eu o ouvia. uescon-~ Veja só o que são os "cavalleiros 
de fortuni"!Tem uma rude vida, aniscam-se a ser enforcados mJcomem e bebem como gallos de briga; e quando^cruzeiro termina, estão com os bolsos chéfos T^uZde hbras ao envez de centenas de vinténs. . . 

ntCnas

n.„ 
MUÍUS preferem rhum e um bom divertimentoDepois voltam ao mar, tendo apenas a cam_Tq_elhe cob,e o peito; porem eu não sou di'

Não mu"to° 
^ lad°' "m P°,UCO ^ um Pou« aíli

annos note K 
^ meSm<> '0ga'", Tenho^dncoent.annos, note bem; porem ao votar d'esse cru^impoderei estabelecer-me como um fidalgo llh"™™'quillamente. ^ iran-

. . 
"Já. é (empo! — dirá você... Sim ma«; ^mnr.viv, largamente. . . Nunca recusei a meu «tomago oque e!fo desejava; dormi excellentemrnte e c™mf do'X 
m'a ±-OS 

C"aS E C°r —ei? lecomom ííp es marinheiro, como você!
.. . ~ Muito bem —- disse o outro — ma* todn *~,

iMpauntm. <5H '^a. entSo ^»e meu dinheiro está ?perguntou bilver, irônico.

panheTro™ 
B"8t°1' "°S ba"C0S ~ resP°"deu seu com-

-— Estava! — disse o cozinheiro — e^tavA \Aquando levantamos a ancora; mas minha V'veíha"

foi^ndida 
Jcode?Íe'-° ret,Vaa°¦•• A "Wttte"

règuezi, 
' 
1T íMd° ^a.1to co»t''nha, inclusive atreguezia. . e mmha_ velha;' está a caminho para meesperar.

___! j^__^^*^*^-. ^-j''"l| "^^q-,! _Mé^\»^-B m

IBry^*'•*> y%_&/ '/^ iàú W&Pz&J &m M

WB mmWmmwSk l*Kr* i_ * ^H_^_L Jr7 W<*m\ _¦KH,f mrSSsi^U m\ % \ tt^___ - ~* \2\

V_J*/ AUrmrm\w^ ^mm\ \ -"*'*

^rtSSà ¦ _H__n 7^ » »^*S
mjt':.¦•¦; A^w7mm W\ -¦¦•¦ ^W*>r £'{¦.

»m ehrio em New York

ii i. y «-«»« « vc-iimiiiu para meme diria onde, porque tenho confiança
em você, mas isso causaria
ciumadas entre os outros. . .

Confia, assim, então
em sua companheira?—per-
guntou o outro.

Os "cavalleiros de for-
tuna ' — respondeu o cozi-
nheiro — fíam-se pouco uns
nos outros, em geral e fa-
zem bem! mas eu confio na
minha velha. De resto, não
se atreveria a me roer a
corda, pois sabe que, se o
fizesse, não ficaria muito
tempo no mundo... Olhe,
muitos temiam o velho Pew.
Mas Flint mesmo tinha me-
ao de mim. . . Tinha medo
e orgulho... Sim... Er*
"mai terrivel equipagem a
de Flint. . . O próprio diabo
teria medo de embarcar com
tal gente. . . Pois bem, eu
lhe digo — e não sou fan-
rarrão — quando eu era sen
quartel-mestre, não havia
revoltas a bordo. . .

Eu não estava gos-tando do " negocio " antes
de conversar com o se-
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nhor. . . — confessou o jovem marujo — Mas aí/o-
ra. . • Pode contar commigo °

— Faz bem, meu rapaz — respondeu Silver, aper-
tando-lhe a mão com tal enthusiasmo, que sacudiu
a barrica — E confesso que nunca vi mais bella cabeça
sobre os hombros de um pirata.

Comecei a comprehender o que significavam suas
palavras!

Por "cavalheiro de fortuna" elles designavam cia-
ramente um pirata, nem mais nem menos e a scena

{ que eu acabava de ouvir era o ultimo acto da seducçâo
j de um honesto marinheiro, talvez o ultimo, que res-
I tava a bordo.

Mas sobre esse ponto, fiquei tranquillo, por que
j Silver assobiou discretamente e um terceiro homem se

approximou e sentou-se junto d'elles.
Dick está comnosco — disse Silver.Ah! Eu já imaginava. . . Dick nao é tolo 

respondeu a voz do canoeiro Israel Hands.
Volteou seu tamborete e cuspiu ruidosamente.Mas ouça — continuou elle — eis o que desejo

saber. Quanto tempo continuaremos a navegar assim?
Já estou farto do capitão Smollett; ha muito que elle
me priva de meu quarto, com os demônios! Queroentrar naquella cabine. Quero seus pickles, seus vi-
nhos. . . e o resto!

Israel — disse Silver — você falia muito
bem. . . Mas. . . ouça-me. Seu posto é na proa ; vá
para lá, trabalhe, falle baixo e não beba rhum,'até
que eu dê o signal... Está claro que não deixarei
passar a occasião.

Sim. . . bem sei! Mas é que estou com pressa . . .
Quando será isso ?

Quando? — exclamou Silver irritado — Com
mil raios. . . vou te dizer quando — O mais tarde pos-sivel, ora ahi está! Temos um capitão de primeiraordem. . . O capitão Smollet não nos levará ao fundo...
E' um hábil marinheiro! Temos o squire e o medico
com sua sciencia de decifrar charadas. . . Não sabemos
onde guardam o "mappa".% Pois bem; deixaremos
que encontrem o thesouro e o tragam para bordo.
0 ideal será até deixar que o capitão Smollett comece
a viagem de regresso e nada fazer antes de estarmos a
meio caminho.

Ora! E por que? Não somos todos marinheiros,
a bordo ? — perguntou o jovem Dick.Somos... marujos— replicou vivamente Sil-
ver — Podemos navegar. . . Mas quem poderá traçar
uma rota em boas condições? Ahi é que os quero vêr.
Se eu pudesse a^ir á vontade, deixaria o capitão Smoí-
lett nos levar até bem longe. . . Não poderíamos temer
desastres. . . e ainda teríamos um bom gole de rhum

M

ívrar-me cl'ellespor dia. Mas eu os conheço. . . Vou .. ..._ .. ,
na ilha, logo que o thesouro estiver a bordo. . . Não
era esse meu pri-mitivo plano. . .
Mas emfim. . .Está bem,
John, está bem.
Se achas que é me-
lhor assim. . .

E' isso mes-
mo... Fez bem
em me ouvir. Sa-
bem quantos gran-des galeões eu jáabordei ? Quantoscombates travei ?
Quantos bons ra-
pazes como vocês
vi seccar ao sol, na
ponta de uma cor-
da, nas Docas das
execuções? — ex-
clamou Silver, qua-si irritado.— E porse mostrarem
apressados, sempre
sahiram perden-dov • Tenho visto
muitas cousas.

MWAMMMMii^l^
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O* perigos do Atlântico Norte —Um íce berg tios muitos que são encon-
trados no caminho da Inglaterra para o Canadá.

1; as vocês são assim. . . Preferem um gole de rhum;a, embora amar.hã tenham de ser enforcados. . .
_ Ura, John... Você tem a mania de pregarsermões; mas ha outros, aqui mesma, que sabem ma-nobrar e dirigir tão bem como você! E não são tãoconvencidos . . sabem rir quando é preciso, comobons companheiros...

Sim? E onde estão elles?. . . Pew era um. . .e morreu mendigando. . . Fiínt também era. . . Morreude tanto beber rhum, em Savannah. Ah! Era magníficasua equipagem, na verdade. . . Mas. . . onde está ella ?-Pois muito bem — declarou Dick — Ouand®°S 
J^r?íos 

aPnsionados. . . que faremos?
Ora esta ! — exclamou o cozinheiro, com arde admiração — Aqui está um rapaz, que promette!ILntao? Qual é tua opinião?Não sei. . . Deíxal-os abandonados na ilha ?

£ra o processo de England. . . Cortal-os em fatias?I^ra o modo de agir de Flínt ou de Billv Bonés.YL essa era a força de Billy — Jisse Israel —
Um cao morto não morde... — dizia elle. — Mastambém elle morreu...

Sim. . . Billy era um homem formidável!Formidável e hábil — disse Silver — Masouçam-me.. Eu prefiro sempre os processos menosviolentos. . Mas agora, o caso é serio! O dever, é odever, camaradas. . Voto pela morte! Quando eu fizer
parte do Parlamento e só andar em carruagem, não
quero que esses homens das cabines surjam, de repente,como Satan durante uma missa. Por agora esperemos;mas quando chegar o momento, não deixarei de apro-veital-o.

John! — exclamou o canoeiro—Você é umhomem!
Has de repetir isso, com mais convicção quandome vires agir — disse Silver — Só reclamo uma cousa:Irelawney... Faço questão de torcer-lhe o pescoço,com estas mãos, que aqui estão!

E acerescentou, mudando de assumpto:
Apanha uma maçã ahi. . . numa cTessas bar-ricas. . .

Eu teria saltado de um esconderijo e fugido, se
tivesse forças para isso, mas as pernas e o coração fal-
taram-me.

Ouvi Dick por-se de pé mas alguém o deteve,
emquanto a voz de Hands dizia:Oh! Deixa isso. . . Essas maçãs já estão seccas.
Vamos tomar um gole de rhum!Toma a chave — respondeu Silver — Encherás
um pipotesinho e beberemos como lords. . .

Máu grado meu terror, comprehendi que fora
d'esse modo que o Sr. Arrow bebera. . . bebera. . . e
morrera!

Dick não ficou muito tempo na adega e durante
sua ausência, Israel
fallou baixo, ao ou-
vido do cozinheiro.

Só pude perce-
ber uma ou duas
palavras, mas o
c}ue entendi era
importante, porque
entre outras ouvi
claramente esta
phrase :* — Não ha espe-
rança de que mais
nenhum venha pa-

/ ra nosso lado. . .
De onde conclui

que ainda havia
homens fieis a
bordo. Quando
Dick voltou, cada
um tomou sua par-
te no pipote. . .

Um disse :
A' nossa !

Um outro :
A' saúde do

velho Flint!

97



1 ^[gfg
¦;-;'¦

Í|||^-^5_- Outubro 1929
E Silver, finalmente, em tom cantante:

muito 
"rhuS " "0S! Ml,Íta SOrte' bom *** e

.epenfnamente entre um fcfrgS das n X (^-

Conselho d;- guerra

Ob d<

que

f
í
!

atraves^vanf o'"1" 
''"^ de "aSS0S Precipitados,íUI""» essa\ ani o convez.

barrai VrZ=S e ,ordens «*pidaa e consesui sahir daPa.rnça> esgueirando-me por traz dn mo^ "mesmo tempo que Hunter e o tr 
masír°-mcr> ao

em direcçao á proa" ",,c°' 
aPressavam-se

Todos os marinheiros alli estavam reunidos

conica. ' Parec,am aS»das e de forma
Vi tudo isso como em sonho, poroue -.Inrl, -

pudera acalmar meus terrores m,a rao

ordens""' frita" 
3 V°Z d° CapÍÍSo SmcUet. quedava

tand? fb^r^ apPr°:íim.°u-^ um pouco, enf-en-
ilha a Lte S ^ ^^ SUa esteíra deixando a

Agora — disse o capitão, quando o *IU 'remou por um instante - di-am-me 
"l, 

j,CnCI°"Ws já viu a ilha, que temos diante d 
' 
„£ 7** 

^
tu, senhor — disse Silver — fí7 

"Pfli
com um „av,S mercante em que fui coZinh£Tro 

aqi:'

.uppon^r^^^ :°:i^az de- ^

que tremi fortemente qu^dt'^- 
*fe&»nl««"

mim. appro\imar-se de
Elle nao sabia que eu ouvira su-is ml.¦ert.tr um tão grande medo de si ilfÉe'?' 

"i"'"
Pocnsia e sua força, que não pude reprimi?.' ^ h>"
vimehto ccnvu s vo ouindo ollL pnm" um mo.
meu hombro. e"e pcusou «•« mão em

encantach,;.!150"pT;: 
'um 

ÚÈM 
<"' ~ E«» ''ha é

ser um parais! l^t^Síg^g* deve
trepar nas arvores, caçar cabras e"correr nTlt 

' PCSCar'
como um cabrito... Palavn' Ai? 

Per P e,as rampas
moço ao pensar em tudo isso C.W, ." 

me.s"lto mais
minha muleta' F' ãotm *te qUC ,a aquecer
nas!'. . . Quando au^"^™?^ **?* duas pe,exploraçaosinha

lar
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queleto 
''"'otJf? é * '^^ Uhu d° **¦

™ X " ;•'¦ ponto de reunião de c raf»c 0«<;mente e tmhamcs a berdo um marinhei,, o e o 
' 

I 
J ''«dos os pontos por seus nomes Ess r'l lchama-se a c lima rln VI Hr j ri Ina ao n°rte

j ,,. 1Iina cio Alastro Grande Hi um-, i: lí^iSp^ ra"°para ° ?1; a da fe-vjianae , mas a principa , a ma s Ai--* r„A u

Pois -^fe^a^rianço^^
Veia se é Cernia' "" ^ "~ dÍ8Se ° C^°

Os clhos

na\ io,

í
í
í
í
í
I.
í
¦

I
í

s clhos de Lone Tchnbrilharam quando elle segurou
p 

mappa ; mas. pelo aspectoiresco d3 papel, comprehendi
^ue 

'a ter uma decepção.a°..era ° mappa encontrado™ cofre de Bülv Bcnesmas uma cr.pia exacta. com-'P>eta em todos os pontos
excepçao das cruzes vermelhase notas escnptas á mao
se forfT <T 

*"* decepção fos--^ Ute, Sdyer teve a presen-Ça de espirito necessária paranada deixar transparecer.
Sim, senHor — disse

f!e-E'bema ilha.. e>dmente desenhada. Quemterá s.do o excellente att"sía
que a fez? 0s p,',,,tas erammuitO l"nnrrnfp-
^í^ ' V10,tin-c>r presumo.^Jm c isso : Ancoragem Hocaprtão Kidd Era esse o no-me que meu camarada disse'«a uma Forte correnteza aosui, subind:) para o norte, se

guindo a costa por oeste 0senhor fez bem em enfrentara brisa. Se nossa intenção
e entrar alli, nao ha melhorcaminho.

*-"4"l'V&^:N:-r^-^^è^^y '^*!^í?^^^^*?Sáfl^^^^^' flfl^^^^^^^^flafl^J^fllfl^RvSífc)**- fl mmmw ^^M^mmmr^

.-*)>»:»' Ci* '>iíi-^- í^K ^fl fl^fl^flfl^Tfl^fl^fl^flB^K^^K^^^t^^fl^t^yjvtj??^^*?^1^*^^
^*.*QJ -ifj, -^ít^f'-, n^ku^V^ ^^v flfll flV^*ifl1 Õ^b «flEi^^fc *»flt f^^HBfl'*«"a"rtL ** *"^ívS^S»" íí

•V»*"*â>V4_ •-'VV»Ííl<^*»í^"rt^ "flfc^^^lÉflflBfca- 'fV^£a/T"fWMi?CT*aVO r*S«»*f^BSaV
^Sí^RsScVcVSQSMsSlíSBflB^ «Bl ^ jF*Pw * - j?flflflafl"«> v SyyttflflS&SpTBlpBg

*^"É^?ySflMfl^a^".d^layJ^fliC AV_tíS| HjL * N%ji" "iflfll 
fl^^

A
Prmcipe regente £1^) V7" ¦'"• "^ U("11 ócultura phkca, que se realí 1-^'° ,aI fesfca ^Bukarest. A princesa exh?be a f„nf?MaIm!nt.e eí"

com L^Ti^S*^^ •'««-..
-m^f°oSdfó^^e^
IHes contar o qCe sa .", não o 

6"?<Km£u des^° de
Mas. quar o", -oc;.,; 0l:SC' 'nte'-'-ompel-os.

Para me dirigir a ell Ís ome d coTz 0^\ ^!9uer
me approximassc. Esquecera seu^Ç 

*f 
^ Pi""a qul-'

cm fuirarité terrível n^rlí! c-ch;mbo e como eracerrncJ, pedia-me que o fosse buscarUesde oue n^e ~,rhr>', i>., 4 1-que,sdcm;:-m^^Ste!hrlhe^'
^çalo «pi So e^ ^ '^^ Unia -"sa...
-nem uraPprete"to o^ZTZ 

"^^ fambem e -'
Tenho cous^ te^ve^ ^veíar? 

SCU *5ím^te-

:?|»^rí: t«»«'s ->w. -
^;rq^0£_f-^eemvoZalta-
e v0£adco.re:: ctífe ,eíl° a,g^a/e,^nta - - -

Conversaram 1 te'- Crm £eus dous amigos.nhum ^en^,pre^eafeb^S^eS C' e^-
vez, corrprehendi oro n „ f .. ' nem e,evasse a
rhas palavras! pcrqüe ei,vi" 

° 
^ 

trans^it'i™ «i-
dar uira crdem , h \ A ' pCUCO dePOIS' ° ctfpütííordenj a kl, Anderson e o apito trilou cha-mando todos ao convez.-7 Meus amigos — disse ocapitão Smollett — tenho ai-

Sumas palavras a lhes dizer,
fssa terra, que descobrimos,
e o local de nosso destino.Irelawney, que é cavalheiro
generoso, cemo tedos o sabe-mos, fez-me uma ou duas
Perguntas e pude dizer-lhe
que todos, tanto aqui como¦no| 

porão, desempenharam ex-ceilentemente seu dever. Va-mos, pois, elle, o doutor e eu,descer á ca bine e beberemos ásaúde de todos e á felicidade
geral 

. E os grogs serão servi-dos no convez, para que tam-bem possam beber á nossa
saúde e felicidade. Vamos...
Um "hurrah" 

para agradecer
ao nobre squire.

0 "hurrah" 
foi dado etao caloroso e tao cordeal queconfesso ter tido grande traba-

mo para acreditar que esses
mesmos homens conspiravam
contra nossas vidas.~7 Mais um "hurrah" 

pelocapitão Smollett — gritou Long
jrhn, erguendo sua muleta."

r um segundo "hurrah" foi

í

I

i

i

í

í

í

^Çteristica de ,eüaaraTn enta"'a ca" ' ^^m segundo "hurrah" foi |
;,—„ ,, i( §| )( a dado com egual ardor. í

I



í
13.* Anno — N. 5 — Outubro 1929

í

í

Os trez gentlemen desceram então e, pouco depoisum maru,o vinha me chamar, por ordem do medicoEu os encontrei sentados em torno da mesa comuma garrafa de vynhp de Hespanha e uvas diante desi; o medico fumava, com sua peruca pousada sobreos 
coelhos, 

o que era, eu o sabia, signal de evidenteagitação... c\ mente
A escoljlha estava aberta, porque a noite estav,quente e~dia.se ver a lua br har na esteira do navio- Então, Hawkins - d.sse o squire. — Tem anos revelar grandes cousas? Falle 1
Obedeci e o mais rapidamente possível renetitodos os detalhes da conversa de Silver P

. .Nenhum d elles me interrcmpeu antes que eu terminasse e nem um só fez o menor movimento mas se Jolhos se mantiveram fixos sobre minha ph Sdesde o inicio até o Hm. " " mid

.— Jim — disse afinal o Dr. Livesey — Senta-teaqui ... ^ eu La-te
Fizeram-me sentar á mesa, junto d elles. puzeramum copo com um pouco de vinho e muitas uva" entreminhas mãos e cada um dos trez cada «»*." ;vez. bebeu a minha saúde re. tíerdo hr^ò 

' ' *"*
«íuuv, 

ici.uti.no 1f mcnacpm aa presença de espirito e minha coragem
t.nhaÃatlom' V^™ 

~ 
0& 

° '"'"""^ ~ ° ^hortmüa ia/ao... Nao passo de um perfeito imbecil£ espero suas ordens. "luecii. . .
Nao mais imbecil do que eu, serhcv — remondeu o cap,tão -.Nunca julguei qu^ pedes e se eng -"n.ulo^.s.m... .Mas esta equiparem e mais espefc

nada adianta. Ve;o trez ou quatro káKídàs Dará As.tuaçaoe se b ¦:&, Trelawnev permitte '
comoete All° 

Renho.p- ™m° 
#«?'& supremo a bordo; quecompete.fallar, cap.tao! - d.sse o ,•„„/,•, crm nob^a

vpn.ô' 
' r!."eiro P°nto - começou Smollett — De-

^e èu ^"''""T' P°i'qUe P^^^emos voltar atraz. . .
A,,A °rde? de velta '«mediatá, elles se amoti-
S fem -n,a,s dertl°ra . Segundo ponto: temos teirpo
contódd" T' 

PC ° men°S atí qUe ° &«*>««> ^ja en-
f.eis O Te""° P°nt0: a,nda ncs restaín homens
cedo oi, rn-A''° ? qUe teren?cs ^ combater, mais
costuma t 

e PrtPonh° agarrarmos, como se
quando^ 

° tüUr° l5elos chifres e iniciar a luta
cnas c°e.tlo;S TnT 

CíPerarem P°demos contai' comfceus creados. ^>r. Trelawnev?
Sem a menor duvida. . . -- declarou o squire

-II—a— II.
^^^o

•'•—II—-II—II. • H~mm II.

murmurou ^apit^ 
"^ C°m Hands " ~

- exri?Znd° 
mC ^mbro de ^ue tod°s são Jnglezes'

Tenho vontade0 d^T" 
C°m '*<&&?*> 

~ sfriKor!
- Emflm f °'.n*V,° SaItar Pelos ares!

resneífn l ' tud° quanto possamos dizer a esse
E' h™ J PuOUCO' Devemos continuar e ficar alertat bem duro bem o sei. . . Seria mais divertidofÉÊ"

minroS.6 eSPerem°S ° --X^icioC^
qualque/ttA ^dCVmídt """o 

T* ^ ^
desconfiam d'ePe P E ' medlco ~ Os homens nao

— E^rlpno^f /«me um menino observador,
o .,/í(,'nA P°S't0 Prod'Slosa confiança nelle S£ disse

oaI„C:0meCeí 
H m^ ,Sentír desesperado ouvindo essas

entre; P°rqi!e tmha. Certeza de "linha impotência •

e enTre osn^immei o^avTeu 
* -^-ens de bordo

de nosso lírfn esra\<i eu. . . um garoto. Assim,nosso lado éramos seis para enfrentar dezenove!

TERCEIRA PARTE

MINHA AVENTURA EM TERRA
Como teve inicio minha aventura na ilha A |

"I

i
i
í

— T i
fazem «oíM 7 

CjC%U 
?• caPitão- ~ comnosco,

os o L t,tflntl0t 
Hawk.ns. que aqui está. Quaesi>io os outros honestos?

l^tn 7 
MuÍt° P^velmènte os homens de Trelawnev.

encontr0,; tóf^* 
CCntractados per elle. antes de

^s meul50 
~~ resP°lldeu ° «7«^tf — Hands era um

O aspecto da ilha, quando cheguei ao convèz na-.'-nha sesinnte. estava comp|etamente ^ez 
na

Embora o vento 
pão tivesse cahido completamentetu hames navegado durante a noite e fôramos doidos

pd» 
calmaria, cerca de meia milha, a sudoeTte da costa

IVe daTlfa 
d1SZen<?8 C°^;arn =ra"de parte da super-

E^mjrfíl 7 
tc^aiídade "»lda era cortada ocr*aixas amarellas de areia, nas terras mais baixas e m,rou^s9'™^ 'r1''*dos v^m*w^

hd^';Ie,^tfuVmÍmeUeeTrSeÜPCS- P°rem 3 ^
-As «limas se elevavam, claras, acima da veee-taçao. com pontas de rocha nua. gledas eram de forma bizarra e a "Lorcrnette"

que era cem ou cento e vinte metros mais alta°do queas outras, ainda parecia mais estranha por suaAonfí!guraçao. erguendo-se em linha recta e cortada brus-cajrente no cume como um pedestal á espera de umaestatua cyclopica.
O Hispaniola vogava lentamente e o cordame eerr iaem tom surdo. s a
O leme tombava para um e outro lado e todo obarco estalava, gemia e saltava como uma usina.

! 99

.,...;,!;..

,'í. 
'- 

X ¦

iMc*-"*!* 4
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 ¦* I

Wêèè

*'¦¦./''^Amm ^Eü tlk 'mmr*-- -

>?Hra3FF?^ ^"^ ^» ZtoZZéTZ&i*: Tf ^dirriú*. ^Ct'TaA:a AUIÍ ;"ali' "i -'«»• -r-Pedra, descoberto en, Delary, no. Tr„„,v..l e que í 
*ZX 

t',Aicl ^^ ,'í^S,3 f^^^ntil pV^S»^de um rigoroso -realismo, como se verifica comparando com a primeira comprimento
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Eu devia agarrar-me fortemente á amürada e tudo
dansava em torno de mim, porque, embora eu estivesse
famíliarisado com o balanço do navio, em marcha,
ficar assim, no mesmo logar, jogando como uma casca
de noz, era cousa que não podia suppbrtar sem enjôo,
principalmente, pela manhã, tendo o estômago vasio.

Talvez devido a tudo isso, ou ainda por causa do
aspecto da ilha, com seus bosques cinzentos e melanco-
hcos, suas pontas rochosas, mias e selvagens e as vasas,
que podíamos ver e ouvir, de bordo, mugindo e espu-
mantes, senti o coração oppresso e uma impressão de
medo horrível me dominou, á vista da Ilha do The-
souro.

Tínhamos uma triste manhã de trabalho diante
de nós, por que nao havia signal de vento e as barcas
deviam ser arriadas e equipadas.

Nosso navio teve de navegar ainda mais trez ou
quatro milhas, costeando a ilha, ao longo da passagemestreita, que conduz ao p®rto, por traz da Ilha do°Es-
queleto.

Offereci-me para tripular um dos botes onde não
teria, é claro, nada a fazer.

O calor era fortíssimo e os homens resmungavam
furiosamente contra o trabalho pesado.

Era Anderson quem commandava o bote e, ao
envez de manter a equipagem em boa ordem, prague-
java mais ainda do que elles.

Irra! Quando acabará isso? — exclamava elle.
Pensei que isso fosse mau signal, porque até então

os homens haviam dado conta de suas tarefas com soli-
citude e boa vontade; mas o só facto de ter á vista
a ilha, distendera as cordas da disciplina.

Durante todo o percurso, Long John manteve-se
perto do leme e governou o bote.

Conhecia a passagem como seu próprio bolso e acorrente que nos servia de sonda encontrou sempre
mais água do que estava indicado no mappa. Não
hesitou uma só vez.

A correnteza está forte — murmurou elle.
Chegamos ao ancoradouro indicado pelo mappa.

a cerca.de meia milha de cada margem. A terra principaíficava de um lado e a Ilha do Esqueleto do outro
O fundo era de areia pura.
O mergulho de nossa ancora fez erguer uma nuvemde pássaros gyrando e gritando, de um bosque próximo.Em menos de um minuto

desappareceram novamente
entre a ramaria e o silencio
reinou de novo.

O ancoradouro era quasiinteiramente cercado de ter-
ra coberta por um bosque;
as arvores desciam até a
linha de água e as alturas
das colunas erguiam-se ao
longe como uma espécie de
amphitheatro, uma aqui, ou-
tra mais alem...

Dous pequeninos rios
lançavam-se nessa pequenabahia e a folhagem, em
torno, tinha um cheiro
malsao.

Do navio nada podia-mo ver do pharol e da esta-
cada, porque estavam com-
pletamente escondidos pelasarvores e sem o mappa da
pequenina duna poderíamos
acreditar que éramos os pri-meiros a sulcar aquellas
águas.

Não havia a mais leve
brisa, nem um só ruido, sal-
vo o das vagas espumantes
a meia milha de distancia,
contra os rochedos.

O mau cheiro vinha das
folhas seccas e dos troncos
de arvores apodrecidos.

Notei que o doutor as-

1 emf* +**§'"**m&m* r-V 9m'j- tl.t i»"m.'- I i ¦MMgúuUU—iuU—u—¦ " ""¦¦' ¦ "

<-».«•* ? • mmmmmmMmwmmm^Km\^k\»m» »— —- 
^^. 

~""p^^^ j^p^—

flfl ^*^^ MW ^Mr Mm B^flfc ^H
mf ^a m ^^m* mmm\ --- •*&% mar—-—¦ - —
fll. -mm^m- './Ml ^^^^H^F ****** — 't^ZZ^P »*«*i#^w* «»«•¦¦»¦¦ *^fl,*•»».<, • ^aÉP*j*TH*,,,,~~~T™Tfl^« flflfltak ^^Ltl.

Pflfl^ 
¦ •^j^wr_ÊmM ri--—' ¦*-^"—¦"-**""* """^^^^T' '*Êmm9mam mo'~" '^ 

itfíf.ji^n^^^
um*** • 'mmm0^y^4m 4S

^UiÍUÍ°*ud<! aÇ°i T Soldados, marinheiros e aviadores hespanhoes adestram-se para o Torneio \\JLa «
trTamAa Plfilde anualmente. No Sé v t ^grupo de athletas praticando o exercício denominadocomo as moscas", e tão bello como diffidí
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pirava com força, como alguém que desconfia doambiente.
— Não sei se ha aqui algum thesouro —- disse elle— mas aposto minha peruca em como ha febremuita! • • . e
Se a conducta dos homens fora inquietadora, nobote tornou-se ameaçadora, desde que voltaram narabordo. ^
Mantinham-se em grupos no convez, murmurandoe praguejando.
A menor ordem era acolhida com um olhar desoslaio e obedecida com negligencia e a contra-gosto

Mesmo os homens fieis pareciam attingidos por essaíntecça© de mau humor, porque nao havia um só abordo que parecesse mais bem disposto do que os outrosA revolta, era claro, planava sobre nós como umanuvem prestes a cahir.
Nosso grupo da cabine não era o único a notaro perigo.
Long John apressava-se de um a outro grupoprodigahsando bons conselhos e dando o melhor exem-

pio Levava sua boa vontade a ponto de sorrir a cadainstante.
Se davam uma ordem a elle ou mesmo a algumde seus camaradas. Long John logo se punha de péamparado a sua muleta, com o mais alegre "sim, sim'senhor ... que se possa imaginar. E quando nada tinhaa fazer punha-se a cantar como para mascarar o máuhumor e as physionomias ferozes dos demaisReunimo-nos em conselho, na cabine do medicopenhor — disse o capitão — se arrisco maisuma ordem o navio inteiro cahirá sobre nós. Com-

prehendem? Eis o que se vai passar... Hão delazer-me uma objecção qualquer... Se eu insistir,elles me atacarão immediatamente. Se nada disser,bilver comprehendera que desconfio de qualquercousa... e a partida está perdida para nós Só po-demos contar com um homem.Qual? -— perguntou o squire.Silver — respondeu o capitão — Elle deseja,tanto quanto nos, acalmar os ânimos, porque omomento nao lhe parece conveniente para a revolta...Proponho, pois, que lhe forneçamos uma opportuni-dade. Vamos conceder aos homens licença para darum paSse.o pela .lha. Se elles forem todos, nós comba-
teremos por nosso navio. . .
Se algum d'elles não for,
nesse caso, ficaremos na ca-
bine e que Deus defenda
nosso direito. Se apenas qua-tro ou cinco forem, tenho a
certeza de que Silver os
trará para bordo, novamen-
te, mansos como cordeiros.

Assim foi decidido.
Pistolas carregadas foram

entregues a todos os ho-
mens fieis.

Hunter, Joyce e Redruth
foram postos na confidencia
de nossa situação e recebe-
ram a noticia com menor
surpreza e maior coragem
do que poderíamos suppor.

O capitão subiu, então,
ao convez e dirigiu-se á
equipagem.

— Meus filhos — disse
elle — Tivemos um dia de
muito trabalho e grande ca-
lor; estamos, todos, fatigados
e indispostos. Um passeio-
zinho á terra não fará mal
a ninguém... Os botes es-
tão ainda arriados. Todos
quantos quizerem poderãoir á terra passar alli a tarde.
Dispararei um tiro de ca-
nhão meia hora antes do
pôr do sol.

(Continua no próximo numero).
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As ultimas tenden
:: cias da moda ::

B#flTflflflsL-J ^fli ^X ^flw ^"flw. fl^/^%»^^.

Ifl 

flflfl™ "•.* <h»_^_l^h^ ^^ £rtSBwH^ 4?'*

I ;'¦ 
' ¦ '-'¦*' ¦. t

Diadema Lindeberg — Ultima
fantazia norte-americana.

//j* andorinhas voam baixo)
quando ameaça chuva, por queos insectos de que se alimentam
appro.ximam-se então de terra,
jugindf da h umidade das o Uns
amadas da atmosphera.

Idalia era uma antiga cida-
de da ilha de Chypre, cons.-.-
grada a Venus.

'' ^^B fl
,.-. flflfl flKflj |_fl HJflfl Ifv*^ tJ

fl 1% ^.J flffl
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lifl • Ifl flfl¦fl flfl" flflflB flflflB ¦¦¦¦¦

¦¦ ^Bflflfl BB fl Bfl8 BflsflB flfl 11 fll8 8flfll fll 'I flflII flflt-flfl ;flfl 11 Bfl¦V BflHrvfl888 ''flflflfl. ,-8v'flfl ^BV¦ flr flfl- bflfli ¦ flfli ifl fli ¦¦flflflfl 1818 fl^H ¦¦ fl^flfl' jHflfl- '"BflflflvflJflfl flfll¦Lflflf.HI ¦ -flfll'Bfll BIflfl flfl flfll flfl- ''flflflflfl: ífl flflfl fllfl¦¦¦¦¦fl* fl -'flfl^lH fl
fllfl BB ¦¦¦fl I , flj I

^MrUmKijflBflfl flfl

BflMflMflflMflflB^BMflBBBflflttl> .^y ^«flflflfl* ¦

\J fllBiili»^fll K '
fl fly^fl Bj ;
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fl tü^iflCCrfll

flB^fliWf "> ^n$
J | fllfl-W¦ \yr^ ' v'fll I flBsS^ll^^-H ~

¦ai fiflfl \ flflK/'í flO 11 I• lll
SSBBS fl-flflfF - - flflL^M^BSf Lrf1 PJB |'aPi-:;:.iSafll Bjflfl fl/ 4Ü

: ÉBflfS fl -#^': ' flfli^^Hflgv Ê . TaKJqflFflKJrMWl flflflflfl flflfl Masl-*.; * 3- flfl BflffliCX&b&f ?Hflfl ¦¦£ -¦-**•'*"*9sE flfl "irai "H^t fl8 ^Bflfl&^-^^wjflflfl ¦Bti^Br-A1-''Ssflnn ¦#?• --"¦¦ fl fle^^Kaiifl !PEr' 1111 jjaãflflfl ImP^^s
i«flBflflflflflWlflfllrã^^"r^ ' % ¦¦¦- -^
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ffloj flfl jflgjí-i*- '''^flfl flfl *^7 •^^víflflB^retfiB

flC?:l. ji fle&"~w&
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I Be35I£7 bS&^^^heSí
1 BK^flrl ^l»^1P^flfilíí^fll ¦' fll Bffl: "''-'^jW.-JB E^^'í! -^fll 8 -fl p^w

Q typo louro está em...
decadência, ségün-

do se deduz de recentes
estudos ethnographicos.

Os individiíos louros
desapparecem simulta-
neamente da Inglaterra
e dos Estados Unidos,
de onde se calcula queterá d e sa ppa recído,
dentro de um século.
Os ethnologos deduzem
d'ahi que, no futuro, o
homem ou a mulher
louros só poderão ser
encontrados nas extre-
mas lattitudes boreaes,
na Scandinavia, na Di-
namarca e no Canadá,
posto que mesmo na
Allemanha, o typo lou-
ro está em acceníuada
decadência.

Rachel Torres com seu novo modelo de sapato.

arruinada Carthago, muitos Romanos<**Regozijavam dizendo:
Alcgremo-nos agora, pois destruídosw^os inimigas, estamos seguros..."

nin XT°m0 S€ enganam ¦— disse-lhes Sei-
me 

™a/ÍCa —Justamente por que nada te-mos e que corremos graves periqrs.

l

fll ILfc'"^ flv
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'**''-'ÀS. * - ' flfll BfliflM._| k
fl B --":' fl\fl mk^ ''í>1L\ m\- fl wÈ&: &M$m W

0*- mm. fll flfll ¦¦^--'^âflflflflflflfllnMfl BflV?-*"# '¦": « fl B'"::MM ftflBKífl fl
:'',%^'*flflfl BH<fl ffifljvi^i fl¦¦':--':*:v-;V->flflJ flvBJ BsKfl fl&^fll flliill^lflfl Pü RS flflk^flf*fv

jBiíflflflflflfl^fll^^^HP' /
I .-": -: -sK^; ~: ^B flV^^iy^^'"" -W

Bk Afl Bfls^^ç^Ei'-'. fllfl flWfl l£k;' 
' 
fll fl

fl IflWfl flfli Bflflfl B

flfl '

fl flflBCfl fl/
fl fll fl
flfl Bfl5SI flfliflfl Ww
fl BB BflfllMppW
fl] flflfl.- ;--*«v>W
fl fl^fllgi^

^HH^pftv**'.*'-j-¦'¦ ^^*fl fluCS^B» ^%S^*^bB?

Oó patrícios romanos
usavam um calçado cha-
ma do "núcleo", 

que era
de cor purpura, ponleq-
güdo, com a biqueira em
curva para o alto e presa á barriga da perna, subindo, atraz, pelo cal-ca nha r, até a metade da perna.

Os antigos tmham o arroz em grande estima, considerando-o
benéfico para o peito e o recommendavam aos tuberculosos e aos quedeitavam sangue pela bocea.

0 titanico é um metal pulverulenlo, de cor cinzenta, quasi tão pe-sado como o jerro ejacil de combinar com o nitrogênio. Arde com
Ja iscas e produz um ácido solido, com aspecto de terra macia.

¦It VMa||l ¦ || «lll I |f
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TORNEIO — OUTUBRO A DEZEMBRO

CHARADAS CASAES — ! a 18

victrolíi 
Qüe raPa' ef r^ado' m"^ o nome de dhersas peça, da

Conde de Rogger — ( Parabj/ba I

5 - O ./W/o é parecido com esta espécie de cogumelo.
Acoliz

2 — Eu não misitjico. Este ovo está dono.
Du. A.VQUINHAS

¦'-¦ - A ^ojvz rtV /;„/,,,- morava na c,Vfe_/. _/e Zmcio.

Dalwa 
— (. Rio !

i o ^9Ua! 
° ^° de Pare^esco que ha entre o rhinoceronle

Dr. Rona Kiv
3 — Palácio Real.

Dama Negra

*> - Nesta região nso ha /_•/.

( Rio Gran (tf \

í. Drummond

¦ ' o Ciou de m àgt i:
5 - Quando percorre o espaço; o aviador em que pensaLvkío no Valle - (-Betem Pará)

5 — X.) desembarque elle foi perfilhado.
MORANOUINHO — (S. Pauh)

Tu. oh! Mulher de rara formost ra — 4
Na tua g£ ctia t ttwr"10 ^ "^

Moram a perfídia e a perversidade.
Os teus beijos doces e fervorosos.
oao falsos, cruéis e insidicsos,

Beijos que arrebatam a felicidade...
Por tua causa, oh! Mulherfmalvada,

bacrif.eou trezentos^congpanhciros.

Cta & Cia.

agradecendo o "relevar" ri„ T~-. x^.. ... reie\ar ae lonneau:o — Uividi /7„r/£' _V „w /o^o
Pan — ( T p  ,f# , , ,v L ¦ '¦ ¦ ' MLaranl.ao )

Sentinella prodígio!
Papa Negro -— (.£/. E. R <*• C T,. B.)

Qual é a planta que nao àkjrúcto?
V. SoLDADfiVFiO  ( f. P Floria no

4 — Não
dos conte ndores do qrVpho;
convém se tratar mais de tal assumpto

Spartaco - ( u. C. P. _ Pa,_ je/< //?

CHARADAS ANTIGAS - 19 „ 23

f

</<> confrade Zé do Sul:
ü meu mano Sacadura
foi sambar numa festínha
e sahiu de cornada ra — 2
só por causa de uma "zinha"

E de paixão, o coitado
meteu-se na bebedeira,
chegando em casa agarrado
numa espécie de bananeira — 2
No outro dia, a "belleza"
Foi dizendo — não me amoles-nao vou na tua esperteza-
eu quero a gaita de folies.

Visconde de Ovar - f.pn% !L,ijrc)

Roedor americano — 2
Que os SeuS dentes riios ferra
£0 jrncio que, de anno a anno — '>
reríi usa Ia na serra.

Rio )
GONDE.MAGA — ( TE.  // Q T. B

i <fo Peixinho Verde:
Emquanto dos teus favores - [tu gosei meu caro irmão..Nunca sojfrt os horrores — 0
Da negra falta do pão.

Audas — ( Passos)

Ao dextro pansophisla Sr. Jodontic;
Ví serpente nos Paus Tortos - ">
Ate parece derriço,
Invocando almas dos mortos - 2Aos encantos d'um jeitiço.

Miss Elv - ( Parahyba do Sorte)

./bala o meu coração — 3Esta dor, esta paixão, — 1òobre a minha vida em flor-Hoje -- roseira florida,
Amanhã — flor resequrda,
bem aroma e sem vigor.

Stephanio Seixlack
ENIGMA PI1TORESGO- 24

Ao Julião Riminot:

( Uberaba )

&5kfffJtX
5 

- Deixa de imperlinencia! Não procures rixa!

Tio Sa.m

nido~ 
Vh" Semp'e ?*""»*¦ tad° "diriiu. ,„, ,„„.,„ Im„,d- 

CHARADAS NOVÍSSIMAS 25 a 2S

_

4Ev
Dr. Lavrud

3 — Do — jjevia existir uma multa para queccw./rf ^tf/vi Jazer mal. que

Cardeal

m pretexta alguma

Dablfú •

te se^ve detom^/aLvo^^'"0^ °SSa t'''7"'<7V tlc o^^otang-o que

ARLÈTTE ( Santos )
' I - Ser e-rjorçado é ,v„, attributo «©/ rt*.

5 — Dorminhoca é uma mulher inerte.
JOVANI RO

José Balsamo
a-1 Xestejoço "nada" se ganha numa ^r/iV/fl .

José Baj.çaà:o
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REGULAMENTO DESTE TORNEIO
Os nossos torneios serão sempre de 3 m^« c„ 1 .as seguintes espécies de trabalhos: charadaÍStí,-? ^J-^

casaes; logogryphos, enigmas tvpogrphJ?òs ri 55SV.n?vl«^as é
torescos. Nas charadas não ser5rimnrS: Wf^ico-a e pií-
,,„ ftaccap (2 1,2—1 1/3 nll^al^S^l^^s^«¥?*
com lettras dobradas serão divididas de aeeorío rnm 

Sy,,abas
grammaticães. Exemplo: Bella deve ser , K • O C,mas '"^as
Be e lia ( ou Ia) e não Bel e % As sbfucoJ \t 

'' ^ forma:
mente de accordo com os cliccionario,V G V* 

n*órü*L
Pau de dansanno de corda e não simplesmente — iii^v8,1 

~~
Logogryphos - Não devem conter mais de 15 lettras r,m.tindo a metade ( nos impares augmenta miis „,L V 

lcttras-.rVPt
-1 conceitos parciaes. fcmcnia 

mais uma ) e no mínimo
Enigmas Charadisticos — Devem ter conceitoEnigmas Pittorescos — Sempre chI.uaL

phrases de uso corrente. ocmPrt calcados em provérbios ou
Nestes torneios não serão publicados trabalhos /errorCada trabalho deverá trazer soluenn »«; !irros-

da folha do diccioWario por onde- foi eíaSafccSdõ ^h^T"°a explicação de seus trues ou combinações a8s,m

consideração as listas supplementares¦ „B ~ tomadas em
numero do torneio, da rc^st" e o rneZ ?" ^° trou.*erem o

Diccionarios — Simões: Roquette 2 vol« Al' .
ras.*^ B"ndd- An«oni„ ^.'^ Lt 2Av-oi:':'<,filLt

d, ccCr«ifinaFdC.r^Sp:I~,s°S,'S n°SSOS -"¦ »»'*'«» acompanhados
PRÊMIOS — Oiferecemos 4 prêmios: dous para 1" e 2" loeares

e. d^X^êt^trofltZ:'o.liias: s p""'- Min«-
VENCEDORES DOS NOSSOS ÚLTIMOS TORNEIOS
3.° Torneio de 1927

/." Premia — Trez Irmãos ( Capital )• 2 <> Barh*»..l í Q D
Ho^ontefi0 V""e (Bt'lem-P'rA,: 4?' ^^-lí. í U;

4." Torneio de 1927
/.o Prêmio — Jobatino ( S. Paulo)- 2" Condo ,!.. P(Parahyba); 3.» Dr. Rdna Kin. (Victoria); iZ-AlG^étS?)

1" Torneio de 1928

SOLUÇÕES DE MAIO — N. 143

v^ e oo; òeneca, 37 e 38; Themis róVin Vu ¦' J,, e *i4: Kuhtrí
de Adnim, 43 e 44; Apollo JITifi-1« •P^10' 41 e 42= Viscond
50; Alguém, 51 e^R^I^Rogger, 57 e 58; Pan S M V P r^i 55 e 56; Conde de63 e 64; Chantedeí 65 e |fi P W- / -L" 51 e 62' Rf^a Sylvia
69 e 70; S„turn„.er71 e 72f CRaUvb'1?eígron,07r3 V?*^ W^^Papa Negro, 77 e 78- Thal.A 7Q í Sn dl l vá; Sotnas 75 e 76;
83 e 84; Orlando Re-Í, 85 e 86 C 5°; Pheb^81 e 82= Walverde
89 e 90. ° ' ò e 86' Gondemaga, 87 e 88; Cecy de Pery
15 4 IIWmo^í^Io^oÍ*^ Cp^Í uAragon- 0S • 1-!: Alph36 a.42; Anon.vnô 43 ^m^Mm^Êff *? ?,35-: »™I«60; Roaso, 64 a 70, ícaro 71 a 77 n' Y£ 5^' almirante, 57 athano, 85 a 91. ' a 77' D,ana í Capital), 78 a 84; As-

03; fc&M^SííiSxtirilir1^ ?2; Sanch° Pan^
08; Jorasil. 09; Alguém 10 ftí? V Pr,maver». 07; Nibf

Neo Rosas, 17; Aueusta Rn« 1« - Í*L Si.a• I5' E<i 16;
Cinda, 21; Álvasc^^^ J^^^^^^pêta Rosas, 20
*a; 25; Lolico, 26; Tibi^S^^l?*^^ 2' Raul Fatei-
29; Dalwa. 30; U rica 1 1 El 9 LPnnClp,e' 28; Thisbe,
34; Tonneau, 35: Carioca' 36- WM°n,'42;,BarCíS'„33; Arcebispo-9;Joalma, 

40; Ú^TanTo sXtck4}S'Í?' pVCa Je,,e^ 38; Eurico
43; Soldado, 44: Sertanf o,4? I„„f ¦' f 

e,2la"t««naf 42; Ateliês
48; Marirtetíe.. 49? &P£$E^£&?Bt7J **>^

Nulut 15 a"2t;^ecoarReSco0l2a'a°218a P^ °\* U' Ne—
d'Alva, 36 a 42 Propelli 43'a 49 Pi? ; 

Zr ^u^n29 a 35; Rosa
57 a 63; Jovahiro, 64 a 70 Àrgos 71^ 77g1^' ^í 5&' 

?otre,Ítz'Dr. Zinho, 85 a 91; Martins?92 a 98 Caprichoso, 78 a 84;

3.» TORNEIO DE 1928 - ApuraçXo geral

Apollo Al/ue,"; A&^Car os'de ÍIs^Í^P! Th,emis
gnito; Gondemaga, 128; Ú^d^MI^É^^^^&ef ibLeX' ^Arú^^^^z
piter, Kollosso, Lunus Aris, Lidaci Nnòf Nin. ' J?,a].ma' ^u'
Sancho Pança, Sans Chupánce 127 4 f' 

JN,"fuem» Primavera:

126; Lyno do Va e, Orlando Rem PI p,- • f '.-' Ur Zln«o,
Phanio Seixlack, l^Vóeta & cL WT^'^0' U5; Ste"
Rhéa Sylvia, M. G. F. L P«n Síi! p' ?^a .Sa^nto, 118:

etR 
4Í~~ R'l{firo> 46 ~ Cão de caça sahe á raça- 47 — Patienid-,-

56-^o^o;ÍE^^Í||^^r0^S-i?Untl'ldor:
<i0  • ,m . "'v 0O — * isadura; o9 — Agua neca-
vence-62- ^ 

" 
t ?"?¦? ^ alma:, 61 ~ Mllit(> vence^uem Sevence, ò- — Regabofe; 6o — Irrogado; 64 — Revelar.

OKCIERADORES

parte^ Car^^Ie6!;^^^ À'^ ^5, Anonymo, Bona-
Kl Mre Encoberto Géí^P1^' Pi"8' 9»fri«*P-.o. Diana,
niro íorJcíl 1 

bcrto'¥ G(:n- P'ndoba, ícaro, Incógnito, Jova-
\ of N? ' JoaI!)m.a' í»P.ter, Kollosso, Lunuz Ariz Lidaci
pancé CZTT'»rimiiVXa' Racha' Sanào P«nÇa, S/.ns CIn !

NulúS Roase mI : 
lh^0'Lyr\° Branc°' Saturno. Nemus

^ Vaile StTeli^TgUrC'. 
1T>ere,cle' 

^n11"0' Pan' Spartaco. Lyrio
tinha K PSÍÍ p°ndíude 

R°eeAc,' 2° pontos: Tío Sam' Pimen-
deiro 17-' Fl Pga' ^ae Thí.maz' Ark>t^'- 19; Badaluz. 18; Tanga-ciris br Rr:,n;:pKAr,í;nü.' ^^t, w^- ifi^ «ct« &
tanéi» <5,M" r l t1"' 12: IPVânir.o. Soldado. Juquinha Se--"lua 

Coner 
nh%7^' ^ Barbaj^ Moranguinho.'10; Thisbe"lua, Copernico. 8; Mannetti, 7; Odorico C. de Paria. 6.

2-° TORNEIO DE 1928 - Apuração geral
Conde Guv°de íÍr^° K 

Dc^r«k's» Calpetus, Caulo Punha.
Erre Ceo? Euí/pS?^ í" (^°^. Dí^r»' ^ienne Dolet.
Maloyo! N^MM^C^^e'r^uUn° R""inot' La^>- Miraváldo,'' 'iherio 

íl! A ' 9^° Ç-8^?' Ruhtra" feneça. Themis.
guem RachA P L 

A^1,mi A,po,l°- Incognito. Encoberto. Al-

Cav. Negro' Wanp''' R^lS° fóf^ri-Lyrio Branco. Saturno,
lando Rego Cnní 

' PA %«fòPhalia, Phebo, Valverde. Or^
son, Alph ' 

pí mT^ C^y de .^'7' /25: Cartos Car,os Ar-
Bonaparte Aln.vTenD°' Ge?' P,»l>»t,a, Cremilda. Anonymo,
124; Salct" 

'' 
?TS°' íg^iPiàiia, (Capita!). Arthano

Aris, Júpiter Kf"?' 
L,d^ Sancho Pança, Kollosso. Lumus

Cearence Ónd,^T^Tl %''Jorasil« Al^èm. 123; Caçadora
Ca, Ed 117" m S^tuba1' 

I22= Mapeguine. Nereidè, 118; Octa &
Rosas, Cinda AU 

*°*&^\ 
^ufusta Rosas, Sumpçao Rosas. Teta

Eateixa^íYÍ'lâfe^o-^L.S^5laCO' L-vn'° do Valle. 114; R.
Thl"sbe, Da ' 

2:I1rriÇaSar;ient(1' 109: FA P'incipe.106;
Cari0c;. IgnotuF!Tna' T n0"-"^"^ B?rCUS' Ar~W»P<ii Tonneau,
Seixlac, 77^ R;YpkUC? 

Ielles;8^,: Kurico- 7H: ^>ílIniíl- Stéphariio
nh« íac Sold»V l ^Snia' Ateliê.; Soldado. Sertaneia, íuuui-
So"> 63? Ca íos C 

°; 73Í-nM^Ín^ettÍ' 70: Copernico, 66; Lord Wil-
Zé chave» Ro.^',^ ^?: De< :. %-. Nemus Nulus, Reco Reco,
v*niro, 38. Ar? ^'a' .Prosn^M». Plinio Caiiba, Strelitz, 45; Jo-Aflonis, 15. S°S' Capr.choso, 37; Dr. Zinho. 36; Martins. 32;

DESEMPATE

04; C*h*Z?0& LnrApa7tH6 °\ e "2: Barao c,e Demerales, 03 ecus- "5 e 06: Caulo Punha. 07 e 08; Conde Gu.v de Jarnac

-....._, a.,w„ua i«ii«eeiso, oezenem II. 82- T«»r« n^ ir7*; Copern.co, 74; Al Gamen, Alvrasco, 73; JoVaniro 69-^oIdld"'Tac Juqu.nha, Sertaneja, Soldadinho, 66; Caríos Costa nJpÉ'

DESEMPATE
A Garota, 01 a 06; Gondemao-i 07-, 10 1Encoberto, 19 a 24; eL^dl^S^$^Ê^' 3 a-J8;

35; Alfu,„;.._õ7 a 42: Apollo, 43 ^^^49^71^!^55 a763; Juhac»Rim,not, 61 a 66; Etienne Dolet 67 a 72 Dane'
nVLI j n1 

°nt C Gn7 t,e Jarnac' 79 a 84; Colpetus 85 a 90liarão de Damerales, 91 a 96. ' U1S' °° a -'U,
,, 2£,Prc,"'° — Diana (Santos); 01 e 02- Euterr^ C^ ~ (\a

AI..U oc o^r T A'°eno, ^i e Jai; Visconde de Adnim 23 e *>4-
^tyV^ill^ l7 3, «bt-TI?' e2936e C^ ^1e 38; Diana ( Capital ), 39 e 40? E? MoreSito 

' 
41 Tt^^C 

^
P.ndoba. 43 e 44; ícaro, 45 e 46; Jovaniró 47 e J\ 

G™i

A9ri,55°7;eo^£id5ici % mmÊw^ê'k ites
Pn.nav.ra. 69 c 70;' |Lcfp|| 76í 

^^^^fJ.° Prêmio — Sotnas, 01 e 02- Pana NP<rrn n^ ~ n^ /- xt

e 18; Orlando Rego, 19 e 20; El Príncipe 21 e 2*> T Íte24' Stephanio Seixlack, 25 e 26? Octa & Oa 27°°' £r.b.ncá Sarmento, 29 e 30; Rhéa Svlvia, 31 e,32- M C V T '
^3 e 34; Pan. 35 e 36; R. A .C.H A 37 e t«. -L"39 e 40; Nereide, 41 e 42; Lord Windsor 43 e 44¦ R,„í?*PfSU-ne'45 e 46; Phebo, 47; e 48; Thalia, 49 e W Valverde 5 

bêa5°2T,fm0-r'
Branco, 53 e 54; Saturno. 55 e 56; Ed 57 e 58 ISÈ I A c^Zl?Nemus Nulus, 61 e 62; Lakmé, 63 T64 NelHus 65 efifi P 

C.6°;
67 e 68: Sef nem II .69 e 70:'ícaro, WÍ^Í^Copernico, 75 e 76. ""' ° e '4; «

^.° Prêmio — Al Gamen, 01 a 05: Alvasco Ofi » 10. T
n ia 'li S^ad<?'l^ 

,*• 2,°; í» 21 « 25: K 26 a/o^SenT'
!S??/n T ^^oldad.nho 36 a 40; Carlos Costa, 41 a 45- De?46 a 50; José Drumond 51 a 55; Arthano, 56 a 60- MarineS'm\6oLClfl 8P5ü.nha' 66 a 7°: MÍra' 7' * 76'- Amúaao!,r77'a

19 de^Outãbro^8 
Seri7ÍO **** ^^ ^ CapítaI Federa! d<> di«

Toda a correspondência sobre charadas deve ser A\r\^\Aapara a redaccão do EU SEI TUDO - Rua Buenos Aire !031.9 andar e endereçada ao director desta secção.
Dr. Lavrud
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PARA TODOS OS QUESOFFREM DOS NERVOS
Indigestão — Prisão de ventre— Exgotamcnto nervoso—Debilidade

geral —Falta de energia—Debilidade sexual.
Enviamos gratuitamente pelo correio ciados relativos aoMethodo Restaurador de Forças e de Vitalidade

Dado o caso que dez mil pessoas quesoffrtram a mesma enfermidade ou debi-lidade physica ou nervosa de que V. S.
padece se encontrassem em sua presençae, desde a primeira até á ultima, lhe re-latassem, com enthusiasmo, o maravi-
lhoso tratamento que as curou, restabe-lecendo-lhes a alegria, o vigor e rejuve-nescendo o seu systema nervoso, de-monstrando-lhe que esses resultados fo-ram conseguidos por um apparelho sei-entiíico Electrologico, cujo preço estáao alcance de quasi todas as pessoas,

U G UI A I If" GUI A J

y gggiii j j «ggP. II
ESTE LIVRO É ENVIADO GRATUITAMENTE

LÍLFDID0 D0 MESM0 N*° CORRES-
E UMA PUBLICAÇÃO QUE TODOS OSENFERMOS DEVEM POSSUIR.

r

hesitaria V. S. um só dia em se de-adir a experimentar esse tratamento 7O Instituto Electrologico põe á dis-
posição dos enfermos os attestados demais de 10.000 pessoas que soffreram de

EÍ.Ç?J*MENT0 NERV0S0, IN SOM NI A,RHEUMATISMO, SCIATICA, INDIGESTÃO,
IMPOTÊNCIA E OUTRAS PERTURBAÇÕES.

Todos esses ex-enfermos se confessam
eternamente agradecidos ao InstitutoPulvermacher.

E não somente temos como garantiao testemunho de clientes, pois também
tem incontestável valor o facto de ter
sido o nosso tratamento approvado por
quatro médicos da Casa Real Ingleza e
pelos principaes médicos de nove hospi-
taes de Londres, entre os quaes figuram
nomes muito conhecidos, assim como
pela Academia Òfficial de Medicina deParis. O Instituto foi fundado em Lon-
dres em 1848.

GUIA DA SAÚDE

Se V. S. desejar, receberá gratuita-mente, e livre de despezas, uma inte-
ressante publicação que descreve a ma-
neira pela qual se pode recuperar a
saúde servindo-se do methodo electro-
lógico. Esse livro contém capítulos in-
teiros que tratam da Debilidade nervo-
sa, Insomnia, Rheumatismo, Sciatica,
Indigestão, Impotência, Paralysias e
Debilidade physica. Nelle figuram as
opiniões e assignaturas de celebridades
médicas e outros dados de interesse
geral.

FORMULA DE REQUISIÇÃO
Expedindo este boletim pelo correio V S r-™l i .

Q« . t.nt.. pe..o.. d«,o„,trou o meio d. II **/"—+ 
"O Gul. d. S.ud. « d. f.«. »

d. parte d. V. S. .o Micifr Lt« l?Z "' 
* "ade ' ° VÍ'°r- NSo h* —P-mi..o .!«.„

ENDEREÇO

NOME

E.W., e... co„po„ . THE ELECTROLOGICAL .NSTITUTE - CU. Po.,., 2758 - S,o P.u(.
.^^ (E. S. T. 10— 1929)

»» I' ¦ <l II.
•II——H. •" II II IM
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Modelos que Satisfazem a Todos os Compradores

'li'J'V']^

Os 21 estylos de carrosserias do
Hudson Maior e do Essex, o Desa-
fiador, oíTercccm aos compradores
uma larga escolha de modelos. Os
concessionários Hudson-Esscx são
felizes em poder dar aos seus fre-
Cuézes exactamente o que querem.
Naturalmente, isto significa mais
vendas para os concessionários do

Hudson-Essex e a facilidade que
caracteriza essas vendas torna os
lucros de grande attracçao. Solici-
tamos sua consulta com respeito á
concessão de vendas. Consulte o
distribuidor do Hudson-Essex abai-
xo mencionado ou senão telegraphe
directamente á fabrica pedindo in»-
formações completas.

J06

HUDSON MOTOR CAR CO., DETROIT, E. U. A.
Endereço Telegraphico: HUDSONCAR

T. L. WRIGHT & CIA. LTDA.
EXPOSIÇÃO e VENDAS — RUA EVARISTO DA VEIGA, 142

POSTO DE SERVIÇO e SECÇÃO DE PEÇAS — RUA SANTA LUZIA, 202
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J?%à ter PEPSIL 2
odrinhâ
iWphâtãdâ
e vitriniinosa NIJTPAMINA

te TÔNICO INFANTIL
tMka:igiii^rena

LAB. NÜTROTHERAPICO- RIO
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,We «p^r __«_*_ da bocea. Me* são cato, aue sé um dentista pede tratai. ReclaZs de atunsdenUjrws, para este* males, são Jalsos. Os maiores dentistas aPProVam esta aecZZão

Eis aqui a razão por que a Pasta Colgate chegou a
ser o dentifricio preferido em todo o mundo.

•¦MtUS.UÜu

A historia maravilhosa da espuma penetrante que limpa
aonde a escova não pôde tocar

A razão por que mais pessoas usam Colgate, de
preferencia a outro dentifricio, é simplesmente porquelimpa melhor os dentes.

E quando falamos em "limpar" nao é só da su-
perhcie exterior, mas também os espaços menores,aonde se accumulam os restos da comida e aonde acarie começa. Não ha escovas de dentes que alcancemesses logares inaccessiveis. Por isso, têm que ser lim-
pos pelo dentifricio.

Desde logo a prova real de um dentifricio é o valor
que tem para penetrar nesses espaços e limpal-os com-"; letamente. Uma prova scientifica recente provou]ue a pasta Colgate possue mais força penetrante quequalquer outro dentifricio que existe hoje no mercado.t. este o segredo da qualidade superior da Pasta Col-yate para limpar.

Ao passar a escova nos dentes, a Pasta Dentifricia--olgate se transforma instantaneamente numa espuma' anca e forte, que passa como uma onda pelos dentes
gengivas. Esta espuma leva uma qualidade admirávelac uma tensão superficial de baixo teor, que lheermitte invadir os logares menores, onde começam

í 
caries, desalojando todos os restos da mucosa e da>mida, e extirpando toda a impureza com esta espumadetergente.

/•/"-^C/r""
v-—

Esta espuma leva um po finíssimo, recommendado
pelos dentistas e que dá brilho ao esmalte dos dentessem estragal-os, conservando-os brancos, brilhantese bonitos.

Pense V S o que significa isto.. . que usando aPasta Colgate V. S. pode lavar seus dentes completa
%7 

soentifícamente, tal qual seu dentista deseja queV. ò. taça... restituindo assim aos dentes e gengivasos seus] encantos naturaes.
Peça Colgate hoje; o tubo leva mais Pasta que

qualquer e cv.sta no Rio só 3$000.
Se V. S nunca usou Pasta Colgate, mande ocoupon com sello novo de três tostões.

I Note como a Pasta Colgate limpa aonde a escovanao alcança a limpar.

io;

-. ~+m-m*mmm.—mm\ ,¦¦¦ .. ,_ ,.

Quadro ampliado dos es-
paços entre os dentes.
Os dentifricios communs
com "tensão superficial"
alta deixam de penetrar
nos logares aonde costu-
ma começar a cárie.

teass

M^J% mSB^r\J cot-CATiJl l\^A«|4^^^/ PAlMOl/vA ÊÊÊÊkMmàtmmmmV.

18BSSRK^S___3'c« ifémèfà
"^^^^^^3Ô__i____m3C*^^_Ni4 

^i *5a_ I (|__B-wS/ Nome^^*^^^^2__**^5__5__Pln__^_^_^_fc^.^k ^H " ^fc il ^T__t ¦ T*_f 1 I ^____ J__F^c___r

"""""—"v 
r~ Endereço

Este quadro prova como a
espuma efficaz da Pasta
Colgate, com a "tensão su-
perficial" baixa, vae noa
logares menores, aonde aescova de dentes não ai-cança para limpar.

COLGATE Co. — R. H. Lobo, 30 — Rio.
Incluo sello novo de 300 rs. para amostra da Pasta Colgate.

G. —¦ E. S¦: T - 149
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Aberto diariamente desde 8 horas
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Tamanduá de Goy.»

I

Animaes de todas as faunas, notando-*
Urso branco —Leão marinho - Elephante — Leo pardos

Leões - Tigres - Jaguares.
Linda collecçao de Macacos. Lindíssimas secções de Av

Grandes attracçôes. Corridas.

Sorteio de valios as prendas. Trabalhos eymnasticos.
Parque infantil.

Nova instiiilaçào do parque de aeroplanos.

*<
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CRIA ROBUSTOS BEBES
4

!

GLAXO

|&

*

PORQUE:

GLAXO é tao digestivel, limpo e nutri-
tivo como o leite materno.

GLAXO nao tem micróbios nocivos e
até os recém-nascidos o assi-
milam.

é puramente leite, que se dis-
solve em água acabada de
ferver.

GLAXO tem criado milhares de robustos
bebes.

Dê glaxo ao seu bebe.

GRÁTIS

Todas as mães devem ]er o utJlissimo
ky.ro "Conselhos 

de Glaxo para Mae e
^ho", de 80 paginas luxuosamente illus-

tradas e que ensina como evitar a diar-rhta. a enterite e outras doenças fataes.
cca grátis, ao Representante do Glaxo I

CAIXA POSTAL n. 2755 Rio. I
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NÃO HA
CONFUSÃO POSSÍVEL...

?0 "*HJfc*^^
li| _f^^ a^ A. . * ?jti Bi a

- - x>— Sk. ^^S^ Bfc

A Éi
Chapéu, Gravata,

Collarinho, Camisa
e a restante

Roupa Branca,
que não se vê mas se

adivinha, são

da CAMISARIA PROGRESSO

V '. 'í
I . . / _

•^•^•-^«^w

^^RKrtt»^

j 2-PRAÇA TIRADENTES-4
'' ' •"*'*<?®®®®®®@.Si®@<S; f ,: ,

Attende-se pedidos do Interior.

í
s

!

109

M#



-——— II ,1
13.° Anno — N. 5 — Outubro 19£)

••?•¦¦¦¦¦"Mtaflflflflflflflflflfl]

Ammtr-'i'.'
flf '.'.¦¦.-

BAZAR AMERIC
PRIMEIRA CASA DO QENERO NESTA CAPITAL

:: Casa da elite carioca. Bom gosto, distincçâo.
:: :: :: :: presentes finíssimos ::

'"1

&7 »

Faqueiros
!

talheres
de

christofle.

II Llflfl II

^1 ^^LjflflflVir mMmmMp^^Ê mmmm msr*M ^wnJ flfl

fl^'JH] Waal I
v^^^^Bttfl Hkl fl^Rnl IH nífvL ^^5 1 JtÁfW^mm mmI KM H Ixl yP'' '^•/¦¦aPfli
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Porcellanas,
crystaes,
metaes
finos,

terra-cocta
etc.

38, Rua Uruguayana, 40
—' ¦ i ¦

i^í*!®*®®®®®^^* a® #aí',•*•) y\flV« #í

TENHA COMPAIXÃO
DO SEU ESTÔMAGO

Lembrê-se que o seu estômago deve cum-
prir as suas funcções digestivas quasi sem
repouso. Mal está digerida uma refeição quese começa de novo a comer e, se V. S.absorve alimentos demasiado irritantes ouindigestos, o estômago torna-se incapa? deassegurar a digestão, e tem logar immediata-
mente um excesso de acidez. Sente V. Slogo depois ardencias ou caimbras muito
penosas, as membranas mucosas delicadas doestômago tornam-se inflammadas e a dôr
peora a cada refeição. Este mal-estar podequasi sempre ser evitado se, desde a primeirador, V. S. toma Magnesia Bisurada. Esteanti-acido neutralisa o excesso de acidez ea digestão opera-se então normalmente e sematrazo. A Magnesia Bisurada, que se acha

a venda em toda a parte, faz desapparecer
a acidez, os arrotos ácidos, os vômitos, adiJatação, a opressão estomacal, e todos os
íncommodos duma má digestão.

S)®®S^!®i^&t)^^^s^&S)^èsàí*í*f\* % 9® £\»>6-i> i- sXs&â iss-í-i -i © i\j*t«*e*®®®®e ^^^^^^s ^T^77i~r
*•-•->?'*••.•>•>•>•>•' •-*y*i?(í'S->(5 : . i .\«»i

CALLOS
Não cortem os callos, pois a gangrena fatal
pode seguir-se. Uma gota do novo liquidomata a dôr em 3 segundos. Enruga o callo

e o desprende completa-
mfnte. Os médicos o

- / recommendam com en-"^—' thusiasmo. 
Á venda em

toda a parte. Cuidado
com as imitações I

"88

o*»*¦.*

GETS-ir
Chicago* E. ü. A.
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•H»ll—¦BHmmmlli, ••^^mmummmmttmmm». 'l*»ll>FAÇA seus perfumes

e Água de Colônia em casa
Obtem-se um perfume egual aos melhores de procedeucia extrangeira

PREÇOS DAS ESSÊNCIAS
Água de Colônia Tripla extrahida das flores 30

N. 1150 typ. FLOR DEL CAMPO. . ,9ttN. 1108 > AMBRE ANTIQTJE. iãfN. 617 » AIR EMBAUME'
N. 1123 -••¦¦» :¦''¦¦¦> >
N. 622 > AZUREA... .
Chypre S. 

> N. 1119 ..'.'.'.'.'.*.'.'.'.
Ciclamen S. M...
N. 1112 typ. CHEVÁLÍER bÒRSÁYN. 25 » - 5 CHANEL.
N. 1127 * — 22 >
N. 1128 > DANS LA NUIT..E. S. » EMERAUDE
N. 1116 »
O. E. typ». CriANTÈCLÉR ...... .;
B. F. A. typ. FLEUR D'AMOUR. . 

*.' í
A. C.
N. 1103
N. 618

grams. 6$
30$
23$
26$
20$
13$
25$
12$
20$
30$
35$
35$
20$
20$
16$
20$
2$

20$
22$

JARDIM
B. O. C. typ. ORIGAN.. .. 704 » >
N. 1110
PEAU DESPAGNE
PIVOINEPEAUD'ESPAÓ1^
N, 705 typ'.' PÒMPEÍÁ. 

'
A. F.

GLOIRE DE PARIS. . .' 5q$Heliotrope
> BLANC

íasmim S. 
> C 1120.........

N. 1113 - 9 — typ. JicklN. 1131 typ. LA JACEE..N. 607 » LOR
N. 1107 >

12$
20$
12$
20$
18$
35$
20$LHEURE BLEUE.. 95$Lilás LiIm fÍ?J

N. 1115 typ. LUAR DÊ PARIS .'; 2$
l?yi5Rá$ °" Alfazema f%%
M AGNOLIS . £f
n' nZ tyr M"sóükó: y yyy:y:y y:: íg
MisTFRioty,» knigma ../;;: :¦¦':::::-:: ?i$

N. 1111 typ. ENIGMA
N ' «Sn typ' W'AIMEZ QUE MOÍ ...  IfN. 5520 > Mon PARFUM *?!Narciso y »*

k'aÍ\\4 &£ •' narciso "negro. 
. .".' offNATAL NOITE typ. NUIT DE NÒEL ofl

§Éiil^Ttyp; NUIT DE NOEL  :•'•" ¦ 18
14$
18$
16$
20$
24$
15$
20$
18$

N. 612 : Wpm ps::::::: ifl
N. 1104  21$

r11^.' 5OYAL ciclamen:;:;.; £§Briar 90 typ. Royal Briar 5?f

S8SYAALvèyRPMFFL0H^ERE R°YALE • Y ||
5 B^oíyp ROSE DE FRÀNCE.'.'¦;'.*. iof
S" i?™typ' RÜEDE ÜA PAIX SolN. 1109 >>>>>> ííf
Sandalo Extra í*f
N. 1129 typ. SHALIMÀR..::.....: o2í
N 1117 » SUBTILITE'  f?| .
Trefle Extra ' ' ' ?9 í
N. 1102 typ. TABAC BLÒND .. í?$ J mT- ROYAL typ. TABAC BLOND K-fl 40Í í U]
VIOLETA DE PARMA J]j| !

20$

í
3I
m»
mm

20$ j
í
sI
m

mm
m»

I
I
m»I
3I
3

!3I
3I
3I
m

mmmmI
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Álcool próprio "Galeno" Litro 4$500

Restíti

i

como vem

spectatita86 ^ C°mprad°r a WPortancia paga pelo perfume que não corresponder

FORMULA PARA 1|4 LITRO DE EXTRACTO
25 Grain. Uma dose de Essência-^ cc. Álcool 42o Rectíficado

FORMULA PARA MEIO K!LO BRILHANTINA
10 (iram

490 Gram
250 Gra

de Essência
de Vaselina Branca

m U m quarto de lit ro 500 Grani. Meio küo.

Derrete-se a vaselina em Banho Maria e em seguida junta-se a Essência
FORMULA PARA 1 LITRO DE LOÇÃO

•ram; Uma dose de Essênciacc. Álcool 42o Rertificndo
Águacc.

25 G
775
200

lf*)0 Gram. Um litro.

Para preparar-se as formulas ciadas, põe-seseguida poe-se a água.
Remette-se pelo correio, mediante Vale Postal e mai

FORMULA PARA 1 LITRO DE ÁGUA DE COLÔNIATRIPLA CONCENTRADA ^TOW
50 Grani. de Essência uma dose

770 cc, de Álcool 42° Rectificado
200 cc. de Água.

1000 Gram. Um litro.

primeiro a essência no álcool. agita-se e em
m

is 1$000 para o porte de cada vidro

DRCGAKIA /HELUCCI
•::- Rua 7 de Setembro n. 25 -::-

Phone Norte 3373 — RIO
í
I >*>ü

»" t,
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Na Crise...
Porque pagar caro por bom

Leite em Pó ?
PEÇA

DRYCO

15.° Anno — N. 5 — Outubro 1929

UNHAS
ARISTOCRÁTICAS

Peles nnhas se conhecem as ne__A__ ri. *:_._. _ *O E.m.)*e S-Un í o b4*_£_*£_; '^Sllí^r"'^*0
empregado e recommendado nel_. S-í: muih*re> chie», r
In.tit.to. de Belle«ede Nov. Yo5"p:ri? R°' princi«!» '
S* ?!°feae Rio'1 ?«*Men. do Lm^sTuS^ ^ Airer

!.• Nio mancha as nnhas.
«_ 8u^T,e£ È*"0* P°d« •PPPÜcal-o.
5! §fa,ste. */•??«*« mesmo com água quente4.» Secca instantaneamente. <*«enie.

»t™ brÍlh° ' co,orido »««*Í«vei. ,„. dor.m i)>r
_-*^R£_J_ S""- ~ Pri0CÍp'e' **—--. Dr„e..

Nota importante: Devolveremos o dinheiro • «íwer plenamente satisfeito. mnneiro a qnem n«o
Alvim & Freitas — Caixa Postal 1379

Sao Paulo.

r

só

DRYCO vem em lata grande -
5$5oo ~ no RIO

Peça DRYCO em pharmacia ou venda
BOM LEITE AMERICANO EM PÓ

- I

*W-»«H-a_»<l«

j
i
j

jfe Lloyd Real Hollandez
(AMffERDAftl)

S«r*ifo regular de

EUROPA, BRASIL E RIO OA PRATA
OBANIA, FLANDRIA E ZEELAÜMA

•o porto de LEIIÕES. tonto «. w^ do ido a»no de voita. T w mam 9°mo

AGENTES QEHAE3

iciedade Anonyma MartnaH!
| Avenida Ri» Branco n.. 106 e 108

¦eaalea.

'^^^^•^i

W^r^Xmr^^mi m^B_i ___P^vv5_»^P_^^fl Q^lZ_-

6ANHASE MUITO DINHEIRO COM BILHARES! • •

HHIB BRUNSWICK- «-,.« -M-y-p*.... „ m *
<* att aí___rfÍfôatettsaÇS!S5S5Ç: 52$ 1_Nio ho outra or*_nir_„_~ : i ?¦niojosos e o quolidode sempre bêa.

Remettemoa t I 8*çio ***** á nossoo. _, *cwt_ __.-*•«__,__ asm»«.- - - - —-
Um bilhar legitimo BRUNSWICK -o» i "MW«o. E um sport nobre e nn BB bilhar

* "-Ti.^ brünswick _„ Rio de ]mLÍT' tr 
emb"c" •J^SLsrsasü. -s-usrts

<•.« hoj. m«~0 . e„.,6^ ,em 
«P",d.de P«r. ,-A-fc 600 bilh.r.. por „no.

Companhia Brunswick do Brasil S A
En*, *** BRK?Ke_ta 

~ PBA5A T,BA0ENTE$ «• - »'0 DE JANEIRO 
'

Escriptorio e fabricas: RUA S0TER0 DOS REIS. i * dl Jt™' Cmtnl M19w* ntl*> 14 — Fhone Villa 2239
FILMES EM 18 PAIZES

'mmâ
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í/ ? F •' Que calor eáta
Ia' fora!...

E* um prazer ao chegar em casa encontrar a fami-ha num amb.ente confortável, livre do calor em ex-

QuesAeP^»nJÍat'heÍ° d° traba,h0 é com satisfaçãoque se ve approximar o momento de entrar em ™t»
dTestaçõeTsTan„Se ^£ #«H^K 13i
no cSrtave. 0< abngada d° Ca,°r No in™'

<3om a applicaeão do Celotex tão almejado con-
rnraSrruinoSad^^aÍnda * ^«^a>SteScunira os ruídos exteriores.

MS

JNSULATING LUMBER ~f :^>

COUPO fjÒueirãm vemetter-meo>seu\
boletim sobre Celotex !

' 
^Ctfwe i~i

i
Direcçào j

f Celotex é fornecido
em taboas com a espes-
sura de 11 mmJargura
de 1.22 mts. e comprí-
mentos de 2.44 a 4.27
mts.

KÜ**»í**>' *""¦ 
'

INTERNATIONAL MACHINERY C0MPANY
RIO DE JANEIRO

RUA SÃO PEDRO, 66
RECIFE

RUA BOM JESUS, 237
<»fe>

SÃO PAULO
RUA FLOR. DE ABREU, 130-A

PORTO ALEGRE
RUA CAP. MONTANHA, 129

ENDEREÇO TELEGRAPHlCO GERAL INTERMACO
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jJK^^ a toda gente
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I PilPPI^h^t^"f°ptal-eceengopda 11
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Mais bellos do que nunca
sâo os modernos padrões dos Tapetes Artísticos
Congoleum Seüo de Ouro. Ha desenhos apro~
pnados para qualquer compartimento da casa —
sala de visita, sala de jantar, quartos de dor-
mir. etc.

Não é, porém, somente pelas suas qualidadesdecorativas que se recommendam os Tapetes
Congoleum. Elles são exigidos pela hygiene
moderna, pois são altamente sanitários, imper-
meaveis, de facilissima limpeza e não se deixam
manchar por líquidos e gorduras que, ac.ciden-
talmcnte, sobre elles se derramem

As enormes fabricas de Congoleum são
precursoras na fabricação de tapetes modernos
e sanitários; o seu produeto é sempre a ultima
palavra em qualidade e acabamento: resultado
da sua longa e inegualavel experencia. Ha mais
tapetes Congoleum em uso nos paizes civiliza-
dos do que qualquer outra espécie de tapete.

Iàpetes Artísticos r
!

Note os preços baixos
2m 75 x 4m 58
2m 75 x 3m 66
2m 75 x 3m 20
2m 75 x 2m 75

(3ngoleum^ Sei Io de Ouro \

210$000 2ni29x2m75 111S000
173$000 1 m 83 x 2m 75 87$000
155$00O 0m 92 x Ira 85 30S000
133$000 Ora 92 x lm 37 22$500

Om 46 x Om 92 7$500
Nos Estados os preços são ligeiramente mais altosdevido ao frete.

Procure o "Sello de Ouro"
Ao comprar um tapete, deve V. Exgbl

ceuific.ar-se de que elle é um legitimo Congo-
!eüm Scllo de Ouro. V. Excia. pocfcfá ideno-
ficai-o pelo Scllo de Ouro, que se encont»
rollado ern uma das pontas de todo o genuínoTapete Congoleum Selh de Ouro.

A venda em toda* as boas cotai
Veada» por atacado:

Congoleum Company of Delawair
Caixa Postal 1605, Rio de Janeiro
Rua Jo3é Bonifácio 12, Sâo Paulo ^ v>

Mande-nos este "coupon" 
y lhe enviaremos

GRATIS-Um Lindo Folheto Colorido
Congoleum Company of Delaware, Caixa 1605. Rio

i Nome.

n J
i i

1
í

i
I
II
I

¦E. j t'
! 1Rua e No.

Cidade e Estado
. ^..m^^E^CÁVJVT. CLARAMENTE.»t^^M *!, J È

¦i^WflM»»aiflflSSflPflflflflflflfllMWBi*<».»>fc>.^M^WMMii«w m atflflWflflflMaiMBiMMMBJMMMi^^^^^^^^i^ ^^^^^MBJflfl flflHV Ia

I
3
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Que Differença!
COM O USO DO

eitlcrru
MOURA BRASIL

Podeis obter
esta Transformação.

•<

i

#31
v.y/fi:^?»^'^

«sa

CILION escurece as Pestanas, da brilho as Palpebras, desenvolveos Clhos, combate os Terçóes e todas as inflammaçoes.
Pedir nas boas Perfumarias, Pharmacias e Drogarias.

Abatimento de rs. 400 a auem fizer „ pedido remeüendoeste annuncio.
Deposito; PHARMACIA MOURA BRASIL - Rua Uruguayana, 37

: 
»" ¦' II ¦¦ IM

0 NOVO
E PODEROSO
ELIMINADO* DO

GOTTA- SCIATICA-^ ARTHRITISMO
RHEUMATISMO

^Aí|

0$
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS

 E PHARMACIAS DE V- ORDEM

• llflMBIM

IfflMESB

i;
F

t"

>ii—-.H.
Nt«——"' i* ¦ ¦¦*
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Ambas devem
?er um cuidado
special para

manter a sua
cutis em períei-
Io estado... fres-
ja, sã e livre
cie todas essas
impurezas que
tanto deprimem
a belleza da
mulher

Nao ha nada
tão prejudicial
á cutis como o
uso de Sabone-
tes de cjualida-
de inferior. Pa-
ra que um sa-

| bonete não pre-
1 judique a pelle,
I é necessário ,
I que eJJe seja absolutamente puro O Sabonete A<* P«..f^ • i ido mercado e devido ás ^J ^à^c^t^lZ^^^tT' °^í^0^ *™ £™ - Puros
| 

belleza sao indiscutíveis. pretendo de todas aquellas damas cujo bom gosto e
SE^umm CONSERVA , yoSSJ BELLEZA, USAE EXCLUSIVAMENTE OSABONETE DE RCUTER f

»^-r±zi2?ri?^^™A .."me,ro - r:° *»— í
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LUXO-APTF
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A 1MPERMEABILISAD0RA
117

REVISTA

DA

«

B!
SEMANA

H

Frocwso privilegiado com patente de invenção.Diploma dejioow do instituto TechiriobIndustrial do Rio de Janeiroe do Inititoto Uorrersal do Rio Guande do Sulfihado a The International Aeademic Unionda America do Notte

ALFAYA & COMP.
Vende brim, Kaki, Gabardine etc.irapermeabilisado e

Impermeabilisa
seda, velludo, 1S, linho, algodão e qunlejueroutro tecido, antes ou depois de serconfeccionado.

13, Rua dos Arcos, 13
TELEPHONE CENTIAL 4384 - IM BE JANEIRO

-.>,>¦ -'-.y^t

H

^^SfHflBflMleffilHflBtt

A melhor publicação
semanal brasileira

As fazendas por nós impermeabiliaadas im-pedem a penetração da água e da humidade.sem o menor prejuízo paro a saúde, posxmeconservam inteiramente a porosidade primi-uva, perxnittindo o arejamento e a traiiani-ração, podendo ser lavadas, dobradas, paèsa-das a ferro, costuradas e sujeitas a qualcraertemperatura quente ou fria, sem perder a im-permeabuisaçao.
Não altera as cores nem prejudica os teci-dos, sendo essa imperaieabilisaçao tSo dura-vel como a fazenda.
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MACHINAS DE P
E DE MÃO

Depositaria

S. A. Casas Reunida:

i •

¦j

HMMBMJPII
Rua da Alfândega, 77 e 79

Esq. da rua dos OURIVES

CAIXA POSTAL 2904

RIO DE JANEIRO
MS

'ii—o n ii — ¦• n—-~-»(«_-_.()«___,ii« .11 ¦¦ .... ..ii. »n ¦' D 111.. .—-.n ii. *" » it ii. »l|i i »¦—1|« • ¦—¦¦» ' ¦- ...

PITAZOL
daNSaüd"bfficamedÍCÍnal aPPr°Vad° Pe'° ° N-

fi«ITAkZ?L' .comP°sto <je uma formula feliz, con-tem substancias de grande valor therapeutico •
SUCCO DA PíTEIRA E O VELHO ENXOFRE

nJLo 
conheciIVento do povo, desde os tempos maisremotos, que a lavagem da cabeça com o Sueco da

nlnTnC°mbate a °?Spa e a Z»éda d«s «Ml*, tortnapao-os novos e vigorosos.
erUI * mil^roso no tratamento da sarna,eezema. empigens, darthros, pruridos etc.

SABONETE 1$500
«)epo«tâno : A. CARNEIRO

»os Bsrio *. Itapaglpe !W — Rjn de J.neiro

*"^^'i o—-.o. •"——II—¦»•! —m»»«a-_.||. »»*—»o«-rr*iiin "m'n*

X* Mil »|»i mm»mm*mmm -i^tovnw^M^+t^^M^^^+n,,

Quer ganhar sempre na loteria ?

' " " ' •¦WMMMM-MMHNm

OTIfÍa 5logU oHereco-lhe hoje a Ri-UUbZA. Aproveite-asem demora e con-seguirá FORTUNA e FELICIDADEGuiondo-me pela data do nascimentode cada pessoa, descobri o modo seguro
E!ln.qUaJí 

C°m 
?ÍnhM «Periencias,todos podem ganhar na loteria, semperder uma só vez.

Milhares de attestados provam as mi-
?Ã?8^aIaVra8í, Mande ° seu endereço eMX) réis em sellos, para enviar-lhe grátis

0 SEGREDO DA FORTUNA
Remetta este aviso.

Endereço: SR. PROF
Buenos Ai rea

CITE-SE ESTA REVISTA.
—¦¦¦¦¦ i- *™**>********+-*»*»*»**^^

P. TONG — CALLE P0Z0S 1369
Republica Argentina

'«¦«"•»«**»»>»'».*v»^».Sv^

^mmmmnhr.'^^

-XSÈmmmm^r,*^ "H,c<_
¦ ^T r P ^***i^mmmm\ W%^m\
mt w\r ^^Amm wmTfJimtM mr ___¦ BfóSfli

_r —__l -KtÜW

'-~~*"-~-»n ' " ijii—n.j.11—i, ii ¦ -'? ¦ "'»-**'
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Cuidai da vossa beleza como cuideis da
vossa saúde; o vosso rosto é uma deli-
cada obra prima que deveis proteger.

O CREME SIMON
fabricado segundo fcrm u 1 is experimen-
tadas, liberta a pele de todas as suas
imperfeições, conserv.indolhe a beleza,
a frescura e o aveludado. Da-lhe

brancura e pureza impedindo a
formação de rugas.

PÓ & SABONETE SIMON
Paris

í>s&®®«®®®®^
'S«f

"^^" ¦ ¦——.. ¦¦ ,,

MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

Mercethylina,
rmula im Ar. Annibal Pereira. « cicellente

Injecções indutores, 1 e 2
Começar o tratamento pela

n. I.

D

Informações á
S. A. Mercethyliniâ

*A CARIOCA n. 4
TEL. C. 3909

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" *—^MM*WÊÈÊ^m* \

H ^Br*v** m mw ^^W[ ^^r^^^~r^S*r / /

II /QvêP^^ 
"*L\ —_MBBEBQ3fiP==Í

a^l ^1 t ImSP • ***^y* **'*,!4 I"'* "^^^^^^SÕ|^^^™~|

^<**~ V^~tatix. • ¦ .v3ní.• 1

LINDAS UNHAS
LLL EW CINCO MINUTOS

Faça V. Exa. uso do Cutex no trato
das unhas.

A belleza das mãos de V. Exa. depende do trato queder as unhas e a cuticula que as rodeia, e que, si nântratar, cresce, se rasga e deixa farrapos feios.
E' preciso arredondar as voltas da unha para conse-

guir a forma oval e linda, e acabar com a cuticulaMas cuidado em nao cortar a cuticula! O uso de tesou-ras nao so da infecção, mas faz renascer a cuticula aindamais ieiae desigual que antes.
A Perfeita Manicura coUji Cutex

««!;?«^íEIROj 
~~ Enrol£se um pouquinho de algodão na ponta cfepalito e humedece-se no Removedor da Cuticula. Applica-se o meu» .na base e no contorno da unha, cuidadosamente. A cuticufa^on,cae assim com facilidade.

n>oSosEdoNG„tex- 
LUS'ra"Se B U"h" C°m 9Ual9Uer d°S PolÍdores F"

.; ,tiJErRC.EIRO:.- Fazendo leve massagem ponha-se o Creme da Ci<titula Cutex sobre a cuticula, e por todo o dedo. Elle mantém «unha lisa e flexível.

Os preparados Cutex vendem-se em todas as perfumarias.
REMOVEDOR DA CUTICULA

. Cutex
i

6 manicuras completas
por 1$200.

Envie este coupon com 4 sei-
los de 300 réis, para um es-
tojo de experiência, com todos

os pertences para a bôa
manicura.

ENVIE ESTE COUPON HOJE MESMO

J 19

Sr. H. Rinder
Caixa Postal 2014 — Rio

Remetto 4 sellos novos de 300
réis para um es tojo de expe-

riencia Cutex.

^^r ^^ li."* ** ^^^^Shh_ %

y^j^MMM^L Lv"/ SsjAW \mm Wmt

•vevv

Nome. . . .
Rua e N.° .
Cidade .
Estado. . .

I

•-!'•

• • * - • » • : í
E. S. T. — [
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I! RUGAS
3.000 dollares de prêmios se ellas nao deaapparecerem.

A MULHER EM TODA A IDADE PÔDE SE REJUVENESCER EEMBELLEZAR. - É FÁCIL OBTER-SE A PROVA EM VOSSO PRÓPRIO
ROSTO E EM POUCO TEMPO.

Experimentae hoje mesmo o RUGOL
Creme scientifico preparado segundo o celebre processo da fa-mos* doutora de belleza mlle. Dort Leguy, que alcançou o orime,ro prêmio noConcurso Internacional de ÈXc?os de Toflette:
RUGOL opera em vosso rosto uma verdadeira transformação
RUGOL d?fUmbeI!eZ,\e 

V°S re^venesce ao mesmo tempo 
'

KUOOL differe completamente dos outros cremes, sobretudo
SâL'Üa 

aCÇM° sub-cut.anea- «endo absorvidos pelosP^ros da pelle os preciosos alimentos dermicos que
pnnnr 

en.tLrara na s.u* composição. queKUWL 
^a 5 Pfev,ne «s rugas precoces e pés de gallinha
míní.K 

Sa?PafeCer as,Sardas' pannos. espinhas? cravos'manchas etc. ml ' V,">U5,«
KUGOL nSo engordura a pelle. Não contém drogas nocivas

L^0lutTe<nte lrffensivo Até uma criança recém'-
vnnr.w 5ascida Poderá usal-o. v*UWV 

ía "ma vid» "ova á epiderme flacida, porosa e fa-
£gada, 

emprestando-lhe a opparencia real dajuven-

GARANTIA  Mlle- ^guy pagará mil dotlares a quem pro-
próprias rua** ™JT *"' ™ "ão,*irou c<>mpletamente as suas

MlE TÍÍIf; u duaS ffmana* <*' tratamento apenas

*ua m£Zã£%Z££n °anh<" *" <*«»y«r monções Pela

SSiW£Z "ifizf1 d°"r* - <""">r°-"r i"< «
Al/ICA espontâneos 

e authenticos:
AVISO  

Jw/ 
desta maravilhosa d^coberta innumeros imi-

do. Por isso nrZeniLTr 
appar£f<Jo de ***** ** P^tes do mun-

vigiado ZmPZ 
™ "° PMc° qUe "ao acceiie ™*><titutos.

RUGCL
MmW ^L^L
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Aí me. fíary Vigier escreve:

por uso também assigna o attestado aue uni The en/o" 
L *

Mme. Souza Valence escreve-

conheciam" ^tosuiade e admtraçao das oessoas aue me

MrtMm^^iwt' drofarias e,»-'-«»«!«.. se
metteremos um pote.Únicos cessionários para a America do Sul: ALVIM & FREITASRua Wencesláu Bra.. 22-s„b. - Caixa 1379 - SÃO PAULO

f COUPON
SRS. ALVIM & FREITAS, caixa 137.9-S. Paulo.

in«^nntr 
"J*"0-""* um ™<* »»*•! 4* q«.n< ,I0$000 afim de que me seia enviado . ne*|

pote de RUGOL:
NOME 

RUA

o correio um

CIDADE

ESTADO. IxS. T.

13.» Anno — N. 5 — Outubro 19;*..
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ANTES ^ D̂EPOIS
Resultado obtido pelo uso das

PILOLES ORIENTALES
Bemfazejas - Reconstihiintes

(Appr. D.N.S.P. sob o ti; 87 cm 266 1017)

pigir o frasco de origem sobre o qualelevem figurar o nome e o endereço de
J. RATIÉ, Pharmaceutico

45, Rue de 1'Echiquier, PARIS
À?snle Geral : A. de COURNAND87, Rua dos Our:ves, Rio de Janeiro.
A vend* em todas as Pharmacias.

^^y^®*1?»!^^
«J&99*

ADULTOS
de tempo a tempo precisam tomar um tônico
XAROPE de FELLOWS tem sido reconh<
cido por mais de 60 annos como o melho:
tônico «constituinte, e prescripto por sum
midades médicas em 47 Paizes. para

DEBILIDADE NERVOSA E
FRAQUEZA GERAL

Recuse os substitutos — Peça o

 XAROPE DE

FELLOWS
ílíi.i. ....<
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13.° Anno — N. 5 — Outubro 1929

Um conselho de uma amiga:

) Compre um HOBBY, a moderna

l enceradeira electrica, e o proble-

j ma estará resolvido. Todas as
í

I donas de casa que possuem um
¦t

¦ ¦¦¦•¦

j HOBBY teem prazer em fazer,

| ellas mesmas, a toda hora, o ser-

| viço que antigamente até as cria-

das recusavam.

RIO DE JANEIRO
CAIXA POSTAL 100

Rua General Câmara, 130 • 134
TEL. NORTE 1688-Ramal 16

mmmmmm^TiÊÊM^^Ê mm^m^F
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AEG Cia. Sul Americana de Electricidad

'¦»***«<«. *« A « »««&«<*>» «*•&
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R ESFRIADOS.
CONSTIPAÇÕE5,
CORYZA,

DORES DE CABEÇA í NEVRALGIAS
CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ALGUN5

COMPRIMIDOS de

¦á

TRAN5PIR0L
o **•»-

'.!.

m

çlC*
m

^Al^
\'S

¦'.'//'<-

?&?£¦

M L \\^v 
V^Y '

VENDE-SE EM TODAS A5
PHARMACIAS E DROGARIAS.

ÚNICOS CONCESSIONÁRIOS: HU60 MOLINARI &. C° LTD
RIO DE JANEIRO 5A"0 PAULO.
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13.» Anno - N. 5 — Outubro mMotocycletas
Modèlt ét 192»

Capacidade 488
ac. CyKndro de
85,8 mfm por
85 mfm. Freio»
de expansÃo ei
ambas as rodas.
Pneu Dunlop
de 26 por 5,25.
Illu m iaaçfio
eleciríca Lvcos,
Temos também
o modelo 508
com o movi-
mento de Tal-
vnlas na cabeça

do crlíndrn

___ I* ~*^i^^T^i^iaffiaSaaaf^^fwK fl^t ^^^^L ^fl**^^^^flv

-í ^flflflflflR^^y-..'/ . 3^flfl^^^^fl^flflflflflflfl»»flflfl*^^^aflT^tTSnF«<fl/".*iflflflflflr.^ j. "7- ¦.-. ?. j^£]^W8>iflMfctoflflJ^O>-afcM7T«fJir ^fcflTflT^^t^Wr^-it :*<V1mJí ¦^ i72 •. ¦ ' w'níft^ij '**-»•¦. ' * v^Hbm*.'. %vflVj A I *.- I ^^^^ÊrMrmm-' ^"fl"fl"fli |B£I. ;> ^"^míiÉ ¦níln^^^inHlB''?! '^ . ^*^3^j)fagJY\jgfl*gW^*iy l-v*^affJaaflrft "TafVayA-tA.2, ¦??*»*«¦ "¦ , >' -T ^"¦"Ki!*. ^^b^B*"av^_. V^* ¦ \ I I JHr^Kl *^v

MODELO 80!-MOTOR DE 4 TEMPOS DE 488 H

Velocidades até 138 kilo-

INTERNATIONAL MACHINERY COMPANYRIO DE JANEIRO wvwrMNT
RUA SÃO PEDRO, 66 ^ffc\ RUA P, no°^UL° -*«» por hora.

RECIFE <MfPfe^?UAFLORDEABREU,130-A '•
RUA BOMJKUS 237 ^P^,,, PORT° ALEGRE dÉPM'^»«s, <£d/ >^ RUA CAP. MONTANHA 190 S»rP c" °" 346 e. c eENDEREÇO TELEGRAPHICO GERAL INTERMACO ' 
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«tlBII I. S. DE ESTITIIBI
COM 0 GRANDE CRESCE00R RACIONAL 00

PROF. ALBERT
TESTEMUNHOS

"«iítT0.» clÉÜ VeDSh°,V DÍ* —
Mwie que de«eiflvfl 2?*-, ' ,bf e»cre**"
ÇRESCEDcTrRAClÕNAL00?.».1* COm °
formar-lhe aue k. i Cumpre-me inm flj«.tro "cS.thn.t»* 

;s".ír ív*-me de V. S ttt* Tc 
m •"©• Confe«.o

í.ener.! Conesa'' S* S ~~ J C6rdoba #

i/*l I mflfím\
iMI I /Í^^m8

>-'¦:.-

d«ca o CRESCEDOR RACIONAI*"* -* ""«««• Que in-bendente., nâo .6 em c.fo. de bflíxV .7? 
re,u,t*d°- ««pre-creto. ca.o. de r.chiti.mô D.da ? 

e'Utur*.J como em con-
. «ot resultado, praticoi oar. .tnlm!- !.uí>cr,ond*de. emquflnto

I A eapera de •«« amável reano*?- .?k •ua rePre.entacâo.

í Sr. F. Más «Galle Pozos 1369. Buenos Aires
*™-~ 

remetter-me gratU Jolheto.* testemunho*

, ±!±2!^^

Nom« . .

Dírcccío.
í
{
I Província b Cidao-i

• •

* ^^^^^^^^^^^^^^f^!^!l ^H*fl*fl*fl^fl^flfflTBflVnBfl**fl««>>flVflflflflflflflflflflKVBW'

ll «l|B^N0S CASOS ANTÍGQsl
ll -t^j) -' 

JB 
>>« Rioleatias uterlnas e I

•ãaflflflflflflflflflflflflflflj ^j—^-^^^^^^^B—-— ¦

•liaàáH. »" hl
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ANEMIA
•^EURASTHENJA

DEBILIDADE
TUBERCULOSE

.cs
*egenerao tásang

.TONIFICA OSÜSCULOS
,°RTALECE OS

RVO
B • j {• j jTI 

EFFlCASEMAflBOS OS
C*°5E TODAS AS EDADéS

'ONtoüRA-SERPESÇ'
2A0 PAULO BRAZ»L

O FORTIFICANTE
IDEAL

PARA HOMENS, SENHORAS
E CREANÇAS

E'0

BIOTONICO
FONTOURA

consagrado pelas maiores notabilidades
médicas, em virtude do valor de sua for-
mula, um dos maiores triumphos da in-

dustria pharmaceutica brasileira

O BIOTONICO FONTOURA
combate a depressão e a fraqueza, cor
rige as alterações nervosas, melhora as
funcçòes digestivas, auxilia a assimila
çáo. estimula actividade cellular e con-
tribue para normalisar as funcçòes do

organismo produzindo

ENERGIA
FORÇA E VIGOR

>w

0 MAIS COMPLETO
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ÁLBUM flfl "li IBTjjTm|-li
Um livro que encanta pela sua graça !

E seduz pela belleza !

A BELLEZA HUMANA \ uelleza c a ei
— v ni.i ; cllíi sn

oçao mais pur<iggeie na alma
1 c m, I!"ÍWV ,|,,sentimentos incffaveis de

Artístico", observando <> gosl« ¦ m,
se enconíram nesse livro é < • .mu
em estnetica humana, de mais sucí

''lügMi' lor, ,SS°' "'^'"'pnms esse "Álbum <|, v,"'"lV',T'",l"r " ¦fl.hcllCi' '"ais clássica. Os „,,„,"fIuc Im ,K' maisperk-ilt. cm belleza, de nni- ,1 '
iuggesliv,, en, obras desse Kenem '"'""

OS NUS QUE CONTEM 0 ALBU S'"' .nV,ls ck' -,S illusíravões, vindasespecialmente de Paris, Vicnna, Ber-l,m' '""'Ire:. Madrid, Bruxcllas, obe-decendo a um sentimento de variedade rn. *
ina. Ah- ha m| ]e (oJas as 

-^ 
^ 

V-, eanto. 
„,„„,,,„, 

, „ ,
Iranceza, «, marav hoso das it-ili"-mn« » SLC,uc(-a() sul,{li <'a mulher

i • i . uuou v«ii> i iii na lias, i) su«'im-c i \ ., ...,,,.. t •
sobno da ingeza. a «raçi- saltií aníu ,1 I, 

-**,," akSl.c ' austn'lra, <> encanto
beHezas forcando o m„is l^r^iLmTNu^rtis^ ^ C°nÍUntü '^ ^
A FINALIDADE MORAL DO ÁLBUM
indeclinável. E tudo quanto«¦as majs variadas 1,,,-ni as v n.T^ 

' 
,U'" 

'• Conhct *'Ml1" '"' csthetica U>™^ nosma.sadoraveus esívlos, ., sensibilidade desenvolve-se

() "^vt»r ilo homem nao consiste
apenas em saber ler Saber admi-rai; as cousas bellas é ainda um dever

minina, nas

do"NúXtistico'"1"''^; •" -nLn^fnCÍí' I")"!f,l,a-Sl' A finalidade „10ral do -Álbum
n nr^ • 

ensinar a Belleza ao povo '
OJMLiO ÁLBUM - ü álbum tra/ além das 48 ill , -i; , ', ulu (Us ^o .Ilustrações no texto, um'.''° q".admde Henrique Regnault, o prestigiosodesse maravilhoso «Álbum 

do NuJüS •" ' "^ 
,*"-. 

GraÇaS"' E " P"*1-4000. livre de porte. artístico e apenas de õ$000, para revendedores

FAÇA_L0G00S PEDIDOS 0s Podidos devem vir acompanhados da res-

estabelecimení

d— - "o minLPoCt1(?5$S: ^ CnvÍadoB
peSllva 

-roportaneia, com o nome de quem pedelegivelmenle escripto, nome da rua, numero do
('«l localidade, do município, do

1 preço liquido para revendedor

Fa"eÍ imm<-<,'a«»me„tP os pedidos do
íí

.#>
ÁLBUM 00 NU' ARTÍSTICO J5

L|VRAR|A JOÃO DO RIO
KUJaV ilieidc

Caixa Postal 1340
J I

. N. 171
RIO DE JANEIRO

1


